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نق 
 -1مریم دُرپر
چکیده
پژوهش حاضر ،گشودن ابهام ساختاری بوف کور را ازطریق روایت کوتاه عاشقانهای موورد توهوه
قرار میدهد که دارای دو موقعیت است و در هر موقعیت یک کونش بوه انموام مویرسود کونش
موقعیت نخست عبارت است از اینکه پیرمرد قوزکردهای انگشت سبّابۀ دست چپش را بوه حالوت
تعمب بر روی لبش گذاشتهاست و در موقعیت دوم ،دختری خم شده و گل نیلوفری را به پیرمرد
تعارف میکند .با این دو موقعیت ،مناسک عشقی به نمایش گذاشته شوده و ارهوا سوازی صوننۀ
عاشقانه به ههان بیرون بر ناکامی داللت دارد .در متن بوف کور از روایت مذکور با عنوان مملو
بر روی قلمدان یادشده و این ممل

نقاشی در پژوهش حاضر« ،نقوشروایوت» نامیوده مویشوود.

نگارنده ،تبیین نقشروایت را با طرح این پرسشها کوه نقوشروایوت چیسوت ،چوه ویژگویهوای
برهستهای دارد و نقشروایت بوف کور چگونه در گشودن ابهام ساختاری روایت اصولی اثرگوذار
است ،مورد توهه قرار میدهد .هدف پژوهش ایون اسوت کوه مفهووم برهسوتۀ عشوق را در ایون
نقشروایت ازطریق نظام دیداری و برمبنای شکلزایی تمسومی نشوان دهود و ایون نقوشروایوت
عاشقانه را بهعنوان ابزاری معرفی کند که گرۀ روایت بوف کور با توهه به عناصر آن باز میشوود.
برپایۀ مطالعۀ انمامشده در پژوهش حاضر ،میتوان به این تعریف از نقشروایوت رسوید :روایوتِ
تصویری موهز و فشرده که روایتِ اصلی ،صورت گسترشیافتۀ آن است و در آن عناصری ماننود
نور ،رنگ ،فضا ،مکان ،عمق ،سطح ،حالت و ...که ویژگیهای برهستۀ متوون دیوداری هسوتند ،در
یک کادر مشخص با ابزار واژه قاببندی میشود.
کلیدواژهها :نقشروایت ،تمسم دیداری ،عناصر روایی ،درونمایۀ عاشقانه ،بوف کور.
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 -1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بمنورد
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پژوهشنامۀ ادب غنایی

 -1مقدمه
ابهام ویژگی هنرمندانهای است که داستاننویسان خالق بدان اهتمام ویژهای داشتهاند و رمزگردانی
و گشودن ابهام از هانب مخاطب متن ،نیازمند شناخت ابزارهایی است که نویسنده در هوایهوای
متن در اختیار خواننده میگذارد .برخی از متون داستانی مانند بووف کوور ،دارای ابهوام سواختاری
هستند زیرا روایت خطی ،تکنقطهای و سنتی کالسیک درهم ریختوه و موتن ازطریوق الیوههوای
همپوشان و درهمبافته و بهواسطۀ لغزش نشانهها بر یکدیگر عمق مییابد .گشودن ابهام سواختاری
روایت از هانب خواننده ،مسألهای اساسی است .با درنظرداشتن این نکتۀ مهوم کوه خوود روایوت
ازنظر ساختار و شیوههای بیانی امکاناتی را برای رمزگشایی در اختیار خواننده قورار مویدهود ،در
این پژوهش برای نخستینبار به معرفی نقشروایت عاشوقانۀ بووف کوور ،بوهعنووان یکوی از ایون
امکانات خواهیم پرداخت .ابتدا ،به طرح دقیق مسأله و پرسش تنقیق و نیز ضرورت و اهوداف آن
میپردازیم.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
از زمانی که امپسون کتاب «هفت نو ابهام» ( )1930را منتشر کرد ،ابهام مورد توهه قرار گرفوت و
بهویژه در داستاننویسی نو /مدرن ،از ارزش ادبی و هنری باالیی برخوردار شد چنانکه گفتهشده،
«ابهام برای نویسنده از بهترین شیوههای دردستگرفتن زمام امور روایت و پوردازش موتن اسوت»
(صهبا .)125 :1392 ،بوف کور بهعنوان متنی که از ابهام ساختاری هنرمندانوهای برخووردار اسوت،
همسو با آنچه ژانپل سارتر ( 71–72:1363بهنقل از همان) گفته که «خواننوده بایود هموه چیوز را
بسازد و اثر ادبی وهود ندارد ،مگر در خواندن و فقط از خالل شعور و آگاهی خواننده اسوت کوه
نویسنده میتواند خود را نسبتبه اثرش مهم و اصلی ببیند» ،بسیار خوانده شدهاست خواننوده بور
مبنای اندوختههای قبلی و افقهای انتظار پیشِروی خود میتواند دیدگاهی متغیّر اتخاذ کند اما در
خوانش متن تنها نیروی تأثیرگذار ،خواننده نخواهد بود .باید در این زمینه توهه داشوت کوه موتن
ازنظر ساختار و شیوههای بیانی یا وضوعیت خوا

فرهنگوی -اهتمواعی چوه امکانواتی را بورای

رمزگشایی در اختیار خواننده قرار میدهد (همان )86 :بنابراین گشودن ابهام روایت برای خواننده
مسألهای اساسی است و خود روایت ازنظر ساختار و شیوههای بیانی امکاناتی را برای رمزگشوایی
در اختیار خواننده قرار میدهد در این پژوهش با این فرض پایه که نقشروایت امکانی است کوه
متن برای گشودن ابهام ساختاری در اختیار خواننده میگذارد ،نقاشی روی هلد قلمودان در بووف
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کور را بهعنوان شگردی مورد توهه قرار میدهیم که گرۀ روایت چندالیۀ بوف کور را میگشواید.
با طرح این پرسشها که نقشروایت چیست ،چه ویژگیهای برهستهای دارد و نقشروایت بووف
کور چگونه میتواند در گشودن ابهام ساختاری روایت اصلی اثرگذار باشد ،به معرفی نقشروایوت
بهعنوان یک شگرد سبکی که در گشودن ابهام ساختاری روایت میتواند اثرگذار باشد ،میپردازیم.
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی پژوهش این است که مفهوم برهستۀ عشوق را در ایون نقوشروایوت از طریوق نظوام
دیداری و برمبنای شکلزایی تمسمی نشان دهد و درنهایت مخاطب به این نکتۀ مهم توهوه کنود
که نمادهای بوف کور دو ویژگی دارند :از یک طرف عمق و پایانناپذیری تفسیرشوان قابولتوهوه
است و از طرف دیگر نیروی آشکارسازی فراتر از حد و مرزشان .هدف دیگر اینکه نقوشروایوت
را بهعنوان ابزاری در گشودن ابهام ساختاری و رمزگردانی روایت مطرح کند و این اصطالح را بوه
دایرۀ اصطالحات تخصصی روایتشناسی بیفزایود .از آنموایی کوه در مطالعوات و پوژوهشهوای
مربوط به ادبیات روایی ،شگردهای رمزگردانی و گشودن ابهام متون داسوتانی کمتور موورد توهوه
بودهاست ،انمام این تنقیق ضرورت دارد بهویژه آنکه معرفی نقشروایت در این پوژوهش بورای
نخستینبار به انمام میرسد و ایون تنقیوق مویتوانود بور غنوای اصوطالحشناسوی پوژوهشهوای
روایتشناسی و وهه تنلیلی آنها بیفزاید.
 -1-3روش تحقیق
پژوهش حاضر در دو مرحله به انمام میرسد در مرحلۀ نخسوت ،بوا مطالعوۀ ویژگویهوای موتن
دیداری و متن روایی کالمی ،خصیصههای تموایزبخش نقوشروایوت را مشوخص کورده و سوعی
خواهیم کرد به یک تعریف از نقشروایت برسیم و مرحلۀ دوم را در سه بخش به انموام خوواهیم
رساند ابتدا بهعنوان یک متن روایی کالمی -با توهه به نشانههایی که نقشروایوت بووف کوور در
اختیار ما قرار میدهد -زمان روایت ،راوی ،پیرنگ ،موقعیتها و کنشها را مطالعه کورده و سوپ
بهعنوان متنی که تمسم دیداری مییابد ،به بررسی سطح ،عمق ،فضا ،رنگ ،نور و حالوت /ژسوت
خواهیم پرداخت و در ادامه ،درونمایۀ عشق را بهصورت پررنگ و برهسته در ایون نقوشروایوت
واکاوی خواهیم کرد .در بخش دوم ،نشانههایی که از بین همۀ عناصر و گونهها انتخواب شوده ،در
قاب هلد قلمدان های گرفته و برهسته شدهاست ،در بافت گفتمان عاشقانه مورد بنث و بررسی
قرار خواهد گرفت در این بخش به تمسم دیداری نشانههای این نقشروایت که ویژگی متنهای
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حممی را دارد ،پرداخته و نظام زیباییشناسی باروک را در آن مورد توهه قرار میدهیم .درنهایت،
در بخش سوم با عنوان «نقشروایت بوف کور و حضور عشق» ،به تمزیهوتنلیل رابطۀ نشانههوای
روی هلد قلمدان با نمونههایی از روایت اصلی بوف کور پرداخته و در تعریفی که راوی از عشوق
بهعنوان امر قدسی ،واال و پاک آوردهاست ،به یکیشدن نشوانههوای دختور اثیوری ،موادر و لکاتوه
خواهیم پرداخت.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
تاکنون پژوهشهای زیادی دربارۀ بوف کور انمام شدهاست ،آنچه مرتبط با پژوهش حاضر اسوت،
گروهی است که به بررسی نمادها در بوف کور پرداختهاند .در این گروه عمدتاً یک مفهووم موورد
توهه بوده که عبارت است از ارتباطدادن نمادها با مفاهیم قومی و وطنی «دختر اثیوری» و «موادر/
بوگام داسی» تعبیری نمادین است از «ایران» و نامدهی «لکاته» بیانگر مفهووم تعورض بوه وطون از
هانب بیگانگان و ترکمانان است که با نشانههای متنی «چشمان مورّب ترکمنوی ،لبوان گوشوتالو و
دهان نیمهباز» نمود یافتهاست ازهمله پژوهشهایی که این مفهوم نمادین را در بوف کوور بیشوتر
کاویده ،کتاب «صادق هدایت و هراس از مرگ» (صونعتی )376-380 :1380 ،اسوت .همچنوین در
این کتاب به مفاهیم نمادین سرو کهون ،نیلووفر کبوود ،دختور سویاهپووش و نهور سوورن پرداختوه
شدهاست (همان .)85-120 :در مقالۀ «رؤیای خاکسوتری» (نوادری و سواهدیراد )1391 ،نیوز بور
همین مفهوم قومی در ارتباط با مهاهرت آریاییان تأکید شدهاست .تأثیر کتاب «تأویل بووف کوور»
(غیاثی )1377 ،بر این پژوهشها آشکار است .همچنین سیروس شمیسوا در کتواب «داسوتان یوک
روح» ،انشقاق قوم آریایی را در روایت بوف کور به دو گروه هنودی و ایرانوی موورد توهوه قورار
دادهاست (شمیسا )119 :1383 ،منور بررسی و تنلیل نمادها در این کتاب مباحث روانشناسوی
بهخصو

نظرات یونگ است .با وهود اینکه دربوارۀ بووف کوور پوژوهشهوای بسویاری انموام

شدهاست ،اما تا به امروز به ممل

روی قلمدان بهصورتی که در مقالوه حاضور بنوث و بررسوی

میشود ،روایت کوتاه عاشقانهای کوه در گشوودن ابهوام سواختاری موتن اثرگوذار اسوت ،پرداختوه
نشدهاست.
 -2بحث و بررسی
نقاشی روی قلمدان که از آن باعنوان نقشروایت بنث خواهیم کورد و ویژگویهوای آن را ازنظور
ساختاری ،وهه متنی ،وهه دیداری و درونمایه مورد توهه قرار خوواهیم داد ،شوغل راوی اسوت
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دریافت نشانهای راوی از این نقاشی عبارت است از شغلی مضونک کوه بورای وقوتگوذرانی یوا
وقتکشی اختیار کردهاست و شوگفتزده از اینکوه بورای آن مشوتری هوم پیودا مویشوود« :تموام
مشغولیات من نقاشی روی هلد قلمدان بود همۀ وقتم وقف نقاشی روی هلد قلمدان مویشود و
شغل مضنک نقاشی روی قلمدان را اختیار کردهبودم ،برای اینکه خودم را گیج بکنم ،برای اینکوه
وقت را بکشم» (هدایت« .)11 :2536 ،میان چهار دیواری اتاقم روی قلمدان نقاشی میکوردم و بوا
این سرگرمی مضنک وقت را میگذرانیدم» (همان).
در بوف کور ،نقاشی روی هلد قلمدان ،نقشوی برآموده از «ناخودآگواه» توصویف شودهاسوت.
ناخودآگاه ،از اصطالحات رایج در روانشناسی است فروید تنقیقاتش را به شاخههای ناخودآگاه
فردی مندود میکند و کارل گوستاو یونگ وهود یک ناخودآگاه همعی بسیار فراگیرتر را مطورح
میکند که نشانگر میراث روانی نو بشر در درون یکایک افراد است .کهنالگوهوا در هموین الیوۀ
عمیق ریشه دارند و عبارتاند از :نخستین انگارههوای تمربوۀ بشور کوه عمومواً در رؤیاهوا اواهر
میشوند ولی گهگاه به شکل مکاشفات باطنی ،تصمیمگیریهای غیرعقالنی یا پویشآگواهیهوای
گنگ نیز بروز میکنند .یونگ ،در این باره میگوید :بشر با علم به اینکه این قبیول تموارب بواطنی
برخاسته از شخصیت آگاهش نیسوت ،آنهوا را نیوروی هوادویی نوام موینهود .علوم از اصوطالح
ناخودآگاه استفاده میکند و بدینگونه اذعان میکند که دربارهاش هویچ نمویدانود .ازنظور یونوگ،
خودآگاه روان مانند هزیرهای است که از درون دریایی سربرافراشته است .موا تنهوا بخشوی را کوه
بیرون از آب است میبینیم در حالی که قلمرو ناشناس پهنواورتری در زیور آب گسوترده اسوت و
اینچنین قلمرویی میتواند ناخودآگاه روان باشود« .مون» آنچوه را دوسوت نمویدارد یوا ازلنوا
اهتماعی قابلپذیرش نیست ،واپ

میزند و فرومینشاند .آنچه فرونشانده شده است ،بوهصوورت

سرزمینی سایهخیز و نیمهتاریک ،میان من و ناخودآگاهی گسترش مییابد .اینما سرزمینی است که
همیشه پوشیده از آب نیست و میتواند خود را پدیدار سوازد (فوردهوام .)34-45 :1346 ،یونوگ
معتقد است که صرفاً امیال ممنو به نقطۀ ناخودآگاه فرونشانده نمویشووند ،بلکوه یوادگیریهوای
موهودات زنده از دوران گذشته تاکنون ،میتواند بهصورت مفاهیم کهون ،سومبلهوا و نمادهوا بوه
زیرینترین الیههای ناخودآگاه فرستاده شوند ،در آنما ثبت و نگهداری شوند ،عصواره و خالصوۀ
تکامل روانی نو انسان را تشکیل دهند و بهصورت متوالی به نسولهوای بعودی بوه ارث برسوند
(بتولی )60 :1378 ،فرد زمانی از این تصاویر آگاه میشود که تمربیات خاصی ممدداً آن تمربیات

پژوهشنامۀ ادب غنایی

108

اولیه را در زندگیش زنده کند (بیلسکر .)52 :1384 ،نقاشی روی هلد قلمودان ،هوم در توصویفات
راوی و هم در صننهای که بهصورت یک مکاشوفه در روز سویزده بودر از روزن پسوتو نمایوان و
ناپدید میشود ،نقشی برآمده از ناخودآگاه معرفی شدهاست:
«ولی چیزی که غریب ،چیزی که بواورنکردنی اسوت ،نمویدانوم چورا موضوو مملو

هموۀ

نقاشیهای من از ابتدا یکهور و یکشکل بودهاست .همیشه یوک درخوت سورو مویکشویدم کوه
زیرش پیرمردی قوزکرده شبیه هوکیان هندوستان عبا به دور خودش پیچیوده ،چنباتموه نشسوته و
دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابۀ دست چپش را بهحالت تعمب به لوبش گذاشوتهبوود.
روبهروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده و به او گل نیلوفر تعارف میکرد -چون میان آنها
یک هوی آب فاصله داشت( »-هدایت.)11:2536 ،
با دریافت نشانهای راوی از نقاشی روی هلد قلمدان ،بوهعنووان نقشوی برآموده از ناخودآگواه،
خواست و اراده های خود را به نظام بایدها و هبر میدهد هبری کنشی که حکایوت از وضوعیت
زندگی انسان دارد و خواننده را به سرچشمههای دور وهود پیوند میدهد و روایت طعوم ابودیت
میگیرد .راوی بوف کور مانند نقاشان سوررئال که نقاشیهایشان را عک
نقشروایت را عک
«آیا این ممل

رؤیا مویدانسوتند ،ایون

رؤیا مینامد:
را من سابقاً هایی دیدهبودم یا در خواب به من الهام شدهبود؟ نمیدانوم فقوط

میدانم که هرچه نقاشی میکردم ،همهاش همین ممل

و همین موضو بوود ،دسوتم بودون اراده

این تصویر را میکشید و غریبتر آنکه برای این نقش مشتری پیدا میشد و حتی توسط عمویم از
این هلد قلمدانها به هندوستان میفرستادم که میفروخت و پولش را برای من مویفرسوتاد .ایون
ممل

بهنظرم دور و نزدیک میآمد» (همان.)12 :
راوی ،نهتنها این نقش را برآمده از ناخودآگاه توصیف میکند ،بلکوه روایتوی را کوه گسوترش

همین نقش میدانیم ،انعکاس سایۀ روح میداند که در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیوداری
هلوه میکند (همان .)9 :درواقع فقط این نقش روی قلمدان نیست کوه عکو

رؤیاسوت ،تموامی

بوف کور ساختار تصویری یک رؤیا را دارد چنانکه بهدرستی گفتهاند که هدایت «در بووف کوور
شیوهای تصویری را بهکار گرفتهاست که بیشتر مورد توهه اکسپرسیونیستهوا و سوررئالیسوتهوا
بود بنابراین با این شیوه ،نویسنده امکان آن را داشتهاست تا بوا ایمواز بسویار ،داسوتانی فشورده و
متراکم بپردازد که ساختاری شبیه یک رؤیا دارد» (صنعتی .)18 :1380 ،در ادامه ،با بررسی اهوزا و
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عناصر این تصویر برآمده از ناخودآگاه میخواهیم بدانیم که چگونه میتوان روایت کوتواه مملو
روی قلمدان را یک نقشروایت دانست و این نقشروایت که به نظور مویرسود دارای درونمایوۀ
عاشقانه است ،چگونه در گشودن ابهام ساختاری روایتی اثرگذار است که ساختاری شبیه یک رؤیا
دارد.
 -2-1ویژگیهای تمایزبخش نقشروایت از دیگر متون روایی
با مطالعۀ نقش قلمدان بوف کور برپایۀ ویژگیهای متن روایی کالمی و موتن دیوداری مویتووانیم
ویژگیهای تمایزبخش نقشروایت را عبارت بدانیم از:
الف .نقشروایت ،ویژگی متنهای کالمی و دیداری هر دو را داراست «متن کالموی ،بور روی دو
منور هانشینی و همنشینی که خطی (نوشتاری -دیداری) است ،ساخته میشود و متن دیداری که
دارای همنشینی سطنی (دوبُعدی) و حممی (سهبُعدی) در گسترۀ مکان است» (ساسوانی:1389 ،
.)148
ب .نقشروایوت ،پیوامهوای قابولدریافوت از موتن دیوداری را داراسوت خووانش دیوداری موا از
نقشروایت بر این پایه استوار است که هر خوانش تصویری دارای پنج پیام کلوی و بوزرگ اسوت
(نک .شعیری )27 :1392 ،و نقشروایت توانایی انتقال این پیامها را دارد« :پیوام زبوانی» ،ازطریوق
رمزگان زبانی قابلیت انتقال دارد «پیام روایی» ،با فرایند عبور از مرحلهای به مرحلوۀ دیگور «پیوام
تصویری سمبولیک» از ارتباط نشانهها با پیشینۀ فرهنگیشان «پیام هنوری یوا زیبواییشناسوی» ،بوا
گزینش ،تفکیک و تمایزی که در ممموعۀ تصویری نقشروایت ایماد میشود ،یعنوی عنصوری از
بافت یا روند روزمره و عادی آن خارج شوده و برهسوتگی موییابود و سورانمام «پیوام تصوویری
آیکونیک» که در متن دیداری بهشکل عینی قابلمشاهده است در نقشروایت به صورت پدیداری
و ذهنی قابلیت مشاهده پیدا میکند .قدرت تصویرگری نقشروایت در انتقال پیوام بیشوتر از موتن
دیداری است زیرا خواننده -بیننده ،در هریان حسی -ادراکی آزاد میتواند نمایوههوای تصوویری
بیشماری را شکل دهد .بهعبارت دیگر ،به این دلیل که در نقشروایت ،تصویرها سیال ،غیرقطعی
و منعطف هستند قدرت تصویرگری نقشروایت از متن دیداری بیشتر است .تفاوت نقشروایوت
با متن روایی کالمی نیز در همین پیام تصویری آیکونیک است.
ج .در نقشروایت ،اصل شکلگیری معنا و زیباییشناسی بر نظام دیوداری اسوتوار اسوت نظوامی
دیداری که بر مبنای شکلزایی تمسمی صورت میپذیرد یعنی در متن دیداری خووانش شومایلی
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داریم ،ولی در نقشروایت خوانش تمسمی .منظور از خوانش تمسومی ایون اسوت کوه خواننوده
شمایلهایی را خلق میکند و برای اشکال بیصورت صورتهایی میآفریند.
د .نقشروایت دارای همگنۀ دیداری است «در متن دیداری تصویر ،رنگ ،حرکت ،حالت /ژست،
فضا ،نور و ...در هم آمیخته و نوعی همگنۀ دیداری پدید میآورد» (هموان .)33 :در نقوشروایوت
همگنۀ دیداری مذکور ازطریق رمزگان کالمی /واژگان و بر مبنای خوانش تمسمی شکل میگیرد.
ه .مبنای حضور نشانهها در نقشروایت ایدهآلیسم معنایی ،تفکر شکلگرفته در مقابل عینویگرایوی
منض (رک .همان )40-41 :است و با حضور پدیداری نشانهها رو در رو هستیم.
و .نقشروایت صورت موهز ،فشرده و متراکم یک روایت طوالنی است هماننود اپیوزود در درون
روایت اصلی های میگیرد با ایون تفواوت کوه اپیوزود عنصور مکمول روایوت اصولی اسوت ،اموا
نقشروایت عنصر پایه است ،چنانکه میتوان روایت اصلی را صورت گسترشیافتوۀ نقوشروایوت
دانست.
ز .در نقشروایت عالوهبر نشانههای تمسمی و دیداری ،عناصر داستانی همچون راوی ،شخصیت،
پیرنگ ،رویداد ،زمان ،زاویۀ دید و ...قابلبازیابی است.
 -2-2ویژگیهای نقشروایت عاشقانۀ بوف کور
این نقشروایت در متن بوف کور بهصورت مشخص آمدهاست:
«همیشه یک درخت سرو میکشیدم که زیرش پیرمردی قوزکرده شبیه هوکیان هندوسوتان عبوا
به دور خودش پیچیده ،چنباتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابه دست چپش
را بهحالت تعمب به لبش گذاشتهبود .روبهروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده و به او گول
نیلوفر تعارف میکرد -چون میان آنها یک هوی آب فاصله داشت( »-هدایت.)11:2536 ،
برپایۀ ویژگیهایی که برای نقشروایت برشومردیم ،بوه شورح ذیول بوه بررسوی ویژگویهوای
نقشروایت بوف کور میپردازیم:
 -2-2-1ویژگیهای نقشروایت عاشقانۀ بوف کور بهعنوان متن کالمی
در تمزیهوتنلیل نقشروایت بوف کور ،بهعنوان یک متن روایی کالمی ضورورت دارد کوه راوی،
زمان روایت ،پیرنگ ،موقعیتها و کنشها بررسی شود:
راوی و زمان روایت :در این نقشروایت ،راوی در بیرون از روایت های دارد در هایگواه نواار
اما نااوری عامل چرا که دست او همیشه بیاختیوار این نقش را میکشد و زموان روایت گذشوته
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سه زمان گذشتۀ دور ،استمراری و ساده -است «زمان گذشوته زموانی اسوطورهای و نوسوتالژیکاست که قادر است بهعنوان منشأ اصلی هویت و حضور سووژه اثرگوذار باشود» (شوعیری:1392 ،
.)136
پیرنگ ،موقعیت و کنش :مطابق تعریوف ای.ام .فاسوتر ( 1927بوهنقولاز پورین  )72 :1391 ،از
پیرنگ که عبارت است از «روایتی از رویدادها با تأکید بر علیوت» ،در روایوت اصولی بووف کوور
بهدلیل چندسطنیبودن ،یافتن روابط علّی دشوار اسوت اموا در نقوشروایوت بوهدلیول کومبوودن
موقعیتها ،پیرنگ بهآسانی قابلبازیابی است راوی از عشق دختر منروم میماند و بهایندلیل پیور
و شکسته میشود.
از آنما که روایت را عبارت دانستهاند (پرین  ،)10 :1391 ،از بازنمایی دستِکم دو رویداد یا
دو موقعیت در یک گسترۀ زمانی معیّن که هیچکدام پیشفرض یا پیامد دیگری نباشد ،نقشروایت
بوف کور عبارت است از :بازنمایی دو موقعیت موقعیت نخست ،در زیر درخوت سورو پیرموردی
قوزکردهای را نشان میدهد که شبیه هوکیان هندوستان عبا به دور خود پیچیده ،چنباتموه نشسوته،
دور سرش شالمه بسته ،انگشت سبابه دست چپش را به حالت تعموب بوه لوب گذاشوته اسوت و
موقعیت دوم ،دختری با لباس سیاه بلند را در روبهروی پیرمرد نشان میدهد که خم شوده و بوه او
گل نیلوفر تعارف میکند ،در حالی که میان آنها یک هوی آب فاصله است.
در این نقشروایت ،دو کنش انمام میپذیرد که هرکدام از آنها مربوط به یکی از دو موقعیت
مذکور است کنش موقعیت نخست عبارت است از اینکه پیرمرد انگشت سبابۀ دست چپش را بوه
حالت تعمب بر روی لبش گذاشته و در موقعیت دوم ،دختر خمشده و گل نیلووفر را بوه پیرمورد
تعارف میکند .با این دو موقعیت ،مناسک عشقی به نمایش گذاشته شوده و ارهوا سوازی صوننۀ
عاشقانه به ههان بیرون بر ناکامی داللت دارد زیرا میان آنها یک هوی آب فاصوله اسوت .هووی
آب حالت انتظار را ایماد میکند و سبب تغییر همگنۀ معنایی متن میشود .این فاصله کوه بوا بُعود
مکانی نشان داده شده ،در ادامۀ روایت حضور شنیداری بوه خوود گرفتوه و بور دریافوت تمسومی
نقاشی میافزاید آنگاه که همین ممل

نقاشی ،در روز سیزده بودر در بیورون از خانوه و از روزن

پستو بر راوی نمایان میشود و پیرمرد خندۀ خشک و زنندهای میکند:
«لباس سیاه چینخوردهای پوشیدهبود که قالب و چسب تنش بود .وقتی که من نگاه کردم گویا
میخواست از روی هویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت بپرد ولی نتوانسوت .آن وقوت پیرمورد
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زد زیر خنده ،خندۀ خشک و زنندهای بود که مو را به تن آدم راست میکورد ،یوک خنودۀ سوخت
دورگه و مسخرهآمیز کرد ،بیآنکه صورتش تغییری بکند مثل انعکاس خنودهای بوود کوه از میوان
تهی بیرون آمدهباشد ...این خندۀ مشئوم رابطۀ ما را از هم پاره کرد» (هدایت.)14-15 :2536 ،
خندۀ چندشناک پیرمرد ،نشانهای شنیداری است که چندین بار در متن تکثیر میشوود و چنود
شخصیت را بر یکدیگر منطبق مویکنود (هموان )43 ،30 ،28 ،25 ،14 ،13 ،12 ،11 :و در حاشویۀ
متن عشق ،رنگوی از نفورت را پدیود مویآورد .هموین هووی آب و خنودۀ چندشوناک ،نخسوتین
نشانههای تراژیک در این روایت عاشقانه هستند نشانههایی که بوا زهور دادن بوه دختور اثیوری و
قطعهقطعهکردن بدن او و سپ

با کشتن لکاته روایت را به اوج تنش عاطفی میرساند.

 -2-2-2ویژگیهای نقشروایت عاشقانۀ بوف کور بهعنوان متن دیداری
بهعنوان یک متن دیداری به فضوا ،سوطح ،عموق ،حالوت ،رنوگ و نوور مویپوردازیم و بور مبنوای
ویژگیهایی که در تبیین نقشروایت برشمردیم ،درونمایۀ عاشقانۀ آن را مورد توهه قرار میدهیم.
در نقشروایت بوف کور ،نشانهها عبارتاند از :دختر سیاهپوش ،پیرمرد قوزکرده ،هووی آب ،گول
نیلوفر و درخت سرو .عناصر مذکور را در این نقشروایت ،بوه ایون دلیول نشوانه (نوک .شوعیری،
 )23-24 :1392میدانیم که از بین همۀ عناصر و گونهها ،انتخاب شده ،برهسوته شوده و در قواب
هلد قلمدان های گرفتهاند و بهعالوه این عناصر در بافوت گفتموانی ویوژهای کوه از آن بوهعنووان
گفتمان عاشقانه بنث میکنیم ،بهکار گرفته شدهاند و بر این مبنا معنادار میشوند.
فضا ،سطح ،عمق ،حالت و سیّالیت نشانهها :در نشوانهشناسوی فضوای ایون نقوشروایوت آنچوه
قابلتوهه است ،فضای باز و مندودیتزدای آن است .دختر در سطح ممل

نقاشوی هوای دارد

بنابراین برهسته است و در میدان توهه قرار میگیورد و پیرمورد در عموق مملو

هوای دارد ،در

پشت سر او درخت سرو و صنرای گشاده یا طبیعت باز است کوه منودودیتزدایوی مویکنود و
فضایی باز را تمسم میبخشد .تمسم دیداری این نقشروایت ،ویژگی متنهوای حمموی را دارد
چنانکه گفته شده :در نظام حممی ،دنیا و چیزها نه آن گونه که هستند ،بلکه آن گونه که میتوانند
باشند به نمایش درمیآیند .دیگر لم
میگیرد بنابراین ح

چیزها از نزدیوک ممکون نیسوت و تردیود هوای ثبوات را

المسهای های خود را به ح

دیداری میدهد و واقعیت ابژه های خود را

به توهم ابژه میدهد .در چنین نظامی تصویر هر چیز تصویری سیّال و شناور اسوت .موا دیگور بوا
خودِ یک چیز مواهه نیستیم ،بلکه بوا تصوویری ناپایودار از آن مواهوه هسوتیم کوه بیننوده نیوز در
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شکلگیری آن شریک است .خطوط درهمآمیخته میشوند و از این درهمآمیختگی نقشهای کلوی
و انتزاعی شکل میگیرد .در این نظام بیننده به کشف معناهای هدید و نه بازبینی معناهایی از قبول
دریافتشده دعوت میشود .متن حممی متن زیرپوستی ،پدیوداری و سویّال اسوت .وقتوی پوسوته
برداشته شود و ما به الیههای زیرین راه پیدا کنیم ،یعنی اینکه با هستی حضور گره خوردهایم و بوا
دیگری یکی شدهایم بههمیندلیل است که نظام استتیک (زیبواییشناسوی صوورت و سواختار) بوه
نظام اتیک (مرامی -سلوکی :عبور از خود و پیوند با دیگری) تغییر مییابد .نظام اتیک همۀ شرکای
گفتمانی ،گفتهپرداز ،گفتهخوان ،کنشگر و دیگری را فرامیخواند تا به این ترتیب گفتمان فرصوت
عبور از دنیای خودمنور به دنیای دگرمنور را بیابد (شعیری .)111 :1392 ،بور مبنوای ایون نظوام
حممی است که نشانههای دیداری ایون نقوشروایوت ،تصوویرهای سویّال و شوناوری را تمسوم
میبخشند دختر سیاهپوش از مادر راوی -همان بوگام داسی معبد لینگم -گرفتوه توا کوودکیهوای
لکاته و «دختر اثیری» را برای گفتهپرداز و گفتهخوان به تصویر میکشد و در کنار تصویر درخوت
سرو ،هوی آب و گل نیلوفر ،معناهایی از سرمامکبازی بوا لکاتوه در دوران کوودکی توا رقوص و
حرکات آهستۀ موزون ،بازشدن مثل برگ گول ،لورزش طوول شوانه و بوازو ،خومشودن و دوبواره
همعشدن بوگامداسی را تمسم میبخشد .پیرمرد قوزکرده و شالمه بسوته و چنباتموهزده بوا نشوانۀ
متنی خندۀ چندشناک نیز در الیههوای زیورین موتن بور پودر /عمووی راوی ،پودر لکاتوه ،پیرمورد
نعشکش ،پیرمرد خنزرپنزری و قصاب منطبق میشود (هدایت،28 ،25 ،14 ،13 ،12 ،11 :2536 ،
 ،)43 ،30معناهای پدیداری و سیّالی که بر مبنای دگرپوستی با دیگری یکی شده و درنهایت هموۀ
شخصیتهای مذکور «خود» راوی را شکل میدهند .در روایت اصلی بوف کور ،گزارههایی ماننود
«شکل پیرمرد قاری ،شکل قصاب ،شکل زنم همۀ اینها را در خودم دیودم» (هودایت)78 :2536 ،
و «گویا پیرمرد خنزرپنزری ،مرد قصاب ،ننمون و زن لکاتهام همه سایههوای مون بودنود» (هموان:
 ،)83به این سیّالیت تصویرها و معناها اشاره دارنود .در هموۀ ایون تصوویرهای شوناور و سویّال و
معناهای ناپایدار و منعطف ،تردید های ثبات را گرفته و واقعیت ابژه های خود را بوه تووهم ابوژه
میدهد .ویژگی حممی این نقشروایت در صننۀ اهور دومش آشکارتر میشود:
«لطافت اعضا و بیاعتنایی اثیری حرکاتش از سستی و موقتیبودن او حکایوت مویکورد .فقوط
یک دختر رقا

بتکدۀ هند ممکن بود حرکات مووزون او را داشوتهباشود ...او مثول یوک منظورۀ

رؤیای افیونی به من هلوه کرد ...او همان حرارت عشقی مهرگیاه را در من تولید کرد .اندام نوازک
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و کشیده با خط متناسبی که از شانه ،بازو ،پستانها ،سینه ،کپل و ساق پاهایش پایین میرفت مثول
این بود که تن او را از آغوش هفتش بیرون کشیدهباشند مثل مادۀ مهرگیاه بود که از بغل هفوتش
هدا کردهباشند .لباس سیاه چینخوردهای پوشیده بود که قالب و چسب تونش بوود» (هموان-14 :
.)13
دختر که در سطح صننه های دارد ،با حالت خمکرده تمسم یافته و در ادامه توصویفاتی از او
در انطباق با دختر اثیری و مادر روای با درونمایهای عاشقانه آمدهاست یعنوی بوا حالوت لطافوت
اعضا و بیاعتنایی اثیری حرکاتش که فقط یک دختر رقا

بتکدۀ هند ممکن بود حرکات مووزون

او را داشتهباشد( ...همان) .ایون توصویفات ،منننویهوای نظوام زیبواییشناسوی بواروک را تمسوم
میبخشد که همسو با انعطاف عشق و سیّالیت نشانههوای عاشوقانه در روایوت بووف کوور اسوت
«برخالف زیباییشناسی کالسیک که بیشتر در خطوطی مستقیم تملی مییابد تا صالبت ،استواری،
قدرت و استنکام را در هنر نشان دهد نظام زیباییشناسی بواروک از خطووط منننوی و شکسوته
بههای خط راست و مستقیم استفاده میکند تا حرکت را هانشین انممواد کنود» (گورم ،1389 ،
پانوشت مترهم ،)18 :همین انننای خطوط را در خوانش تمسمی پیرمرد با حالوت قووزکرده نیوز
میتوانیم ببینیم.
رنگ و نور :تنلیل نشانهشناختی رنگها نیز در درون گفتمان عاشقانه قابلتوهه است سوه رنوگ
در این نقشروایت برهستهاند که عبارتند از :سیاه ،کبود و سبز .رنگی که از آن نوام بورده شوده،
رنگ سیاه است که در سطح تصویر های دارد و رنگ لباس دختر اسوت .ایون رنوگ در اداموه در
توصیف لباسهای مادر راوی طیف وسیعتری از رنگها را به خوود مویگیورد زیتوونی ،لیموویی،
سرخ ،طالیی و براق .در نشانهمعناشناسی رنگ سیاه گفته شده (گورم  :)43-44 :1389 ،حضوور
رنگ سیاه یعنی حضور پنهانی همۀ رنگهای دیگر ،رنگهای سیاه همۀ رنگهای دیگر را بوهطوور
ممازی در خود دارند و دربرگیرندۀ همۀ زیباییها هستند ،رنگ سیاه رنگ عاطفه است .تملی این
عاطفه /عشق در رنگ سیاه لباس دختربچه /کودکیهای لکاته ،همراه با شوادیهوا و شویطنتهوای
کودکانه بهخوبی نمایان است:
«در این وقت احساس خستگی کردم ،رفتم کنار نهر سورن زیر سایۀ یک درخوت کهون سورو
روی ماسه نشستم  ...ناگهان ملتفت شدم دیدم از پشت درختهای سرو یک دختربچه بیرون آمود
و به طرف قلعه رفت .لباس سیاهی داشت با تار و پود خیلی نازک و سبک گوی ا ب ا ابریش م بافت ه
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شدهبود .ناخن دست چپش را میهوید و با حرکت آزادانه و بیاعتنا میلغزید و رد میشد .بهنظرم
آمد که من او را دیدهبودم و میشناختم ولوی از ایون فاصولۀ دور زیور پرتوو خورشوید نتوانسوتم
تشخیص بدهم که چهطور یکمرتبه ناپدید شد ...منظرهای که هلو من بود ،یکمرتبه بهنظرم آشونا
آمد .در بچگی یک روز سیزده بدر یادم افتاد که همینما آمدهبودم ،مادرزنم و آن لکاته هم بودنود.
ما چقدر آن روز پشت همین درختهای سرو دنبال یکدیگر دویدیم و بازی کردیم ،بعد یکدسوته
از بچههای دیگر هم به ما ملنق شدند که درست یادم نیست .سرمامک بازی میکردیم .یک مرتبه
که من دنبال همین لکاته رفتم ،نزدیک نهر سورن بود ،پای او لغزیود و در نهور افتواد .او را بیورون
آوردند ،بردند پشت درخت سرو رختش را عوض بکنند ،من هم دنبالش رفتم ،هلو او چادر نمواز
گرفته بودند اما من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم .او لبخند مویزد و انگشوت سوبابۀ
دست چپش را میهوید .بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را کوه
از تار و پود نازک بافته شدهبود ،هلو آفتاب پهن کردند» (هدایت.)54-55 :2536 ،
رنگ سیاه بار دیگر در عشقی همراه با زهر و مرگ و در لباس سیاه نازک دختر اثیری که مثول
تار عنکبوت او را در میان خودش منبوس کردهبود ،دیدهمیشود:
«این دفعه دیگر تردید نکردم ،کارد دسته استخوانی که در پستوی اتاقم داشوتم آوردم و خیلوی
بادقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تار عنکبوت او را در میان خودش منبووس کوردهبوود -تنهوا
چیزی که بدنش را پوشاندهبود ،پاره کردم( »-همان.)25 :
رنگ کبود ،رنگ گل نیلووفر اسوت کوه بوهصوورت پنهوانی حضوور دارد و در صوننۀ اهوور
نقشروایت در روز سیزده بدر نمایان میشود (همان )13 :رنگ کبود که نشوانۀ عزاسوت ،معنوای
ناکامیهای عشق را در روایت بازنمایی میکند .سرانمام رنگ سبز ،رنگ درخت سرو است که در
عمق تصویر های گرفته و با توهه به کارکرد مندودیتزدای صونرای گشواده و طبیعوت بواز در
پشت سر آن ،مفهوم پایندگی هستی را با وهوود عشوقهوای ناکوام و مونهوای شکسوتخوورده،
قوزکرده و در خود فرورفته ،بازنمایی میکند .تیرگی رنگها ،نور بازتابیده به فضای نقشروایت را
بهصورت نور منو رو به تاریکی تمسم میبخشد مانند هوای مهگرفتهای که از زنندگی رنگها و
بیحیایی خطوط اشیا میکاهد:
«شب آخری که مثل هرشب به گردش رفتم ،هوا گرفته و بارانی بود و موه غلیظوی در اطوراف
پیچیدهبود -در هوای بارانی که از زنندگی رنگها و بیحیایی خطوط اشیا میکاهد ،مون یوکنوو
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میکردم و مثل این بود که باران افکوارِ تاریک مرا میشست -در ایون شوب

آنچه که نباید بشود شد ...صورت هول و منو او مثل اینکه از پشت ابر و دود اواهر شودهباشود،
صورت بیحرکت و بیحالتش مثل نقاشیهوای روی هلود قلمودان هلوو چشومم ممسووم بوود»
(هموان.)17 :
 -3-2نقشروایت بوف کور و حضور عشق
نقشروایت بوف کور (ممل

نقاشی هلد قلمدان) فراهمآمده از چند نشانه است کوه عبوارتانود

از :دختر سیاهپوش ،پیرمرد قوزکرده ،هوی آب خشکشده ،گل نیلوفر و درخت سرو .این ممل
نقاشی با تمام هزئیاتش ،بیکموکاست ،در سیزده نوروز ،آنگاه که راوی پنمرۀ اتواقش را بسوته توا
سرفراغ نقاشی کند ،از روزنۀ ناگاه گشودهشدۀ پستوی اتاقش در بیرون نمودار میشود:
«دیدم در صنرای پشت اتاقم پیرمردی قوزکرده ،زیر درخت سروی نشستهبوود و یوک دختور
هوان ،نه یک فرشتۀ آسمانی ،هلو او ایستاده ،خم شدهبود و با دست راست گل نیلوفر کبودی بوه
او تعارف میکرد ،در حالی که پیرمرد ناخن انگشت سبابۀ چپش را میهوید» (همان.)13 :
دختر سیاهپوش نقاشی روی قلمدان ،که در ادامه «دختر اثیری» نام میگیرد ،همانطور که اشاره
کردیم ،نشانهای است سیّال که ابتدا بر مادر راوی منطبق میشود -همان بوگام داسی معبود لیونگم
که در حال رقص و با رنگهای شاد توصیف شدهاست -و سپ

بر لکاته انطباق موییابود .دختور

اثیری در صننۀ آغازین اهورش ،لباس سیاه چینخوردهای پوشیده که قالب و چسوب تونش بوود
(همان )14 :و در صننۀ دیدار نیز با لباس سیاه بر در خانۀ او به انتظار مینشیند« :کبریوت زدم کوه
های کلید را پیدا کنم ،ولی نمیدانم چرا بیاراده چشمم به طرف هیکل سویاهپووش متوهوه شود»
(همان ،)18 :نشانۀ «چشمهای درشت سیاه خموار و موورّب» (هموان )19 ،18 ،13 :انطبواق دختور
اثیری و مادر را بر یکدیگر تقویت میکند .قابلتوهه است که در توصیف لکاته نیوز هموین نشوانه
تکرار میشود .همچنین متن ذیل انطباق دختر اثیوری بور موادر راوی را تقویوت مویکنود« :دختور
درست مقابل مون واقوع شوده بوود ...لطافوت اعضوا و بویاعتنوایی اثیوری حرکواتش از سسوتی و
موقتیبودن او حکایت میکرد ،فقط یک دختر رقا

بتکدۀ هند ممکن بود حرکوات مووزون او را

داشتهباشد» (همان.)13 :
عشق راوی به او در قالب عشقی ماورایی توصیف شدهاست:
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«چشمهای مورّب ترکمنی که یک فروغ ماوراء طبیعی و مستکننده داشت ...او همان حرارت
عشقی مهرگیاه را در من تولید میکرد .اندام نازک و کشیده بوا خوط متناسوبی کوه از شوانه ،بوازو،
پستانها ،سینه ،کپل و ساق پاهایش پایین میرفت مثل این بوود کوه تون او را از آغووش هفوتش
بیرون کشیدهباشند مثل مادۀ مهرگیاه بود که از بغل هفتش هدا کردهباشند ...شرارۀ چشومهوایش،
رنگش ،بویش ،حرکاتش همه بهنظر من آشنا میآمد مثل اینکوه روان مون در زنودگی پیشوین در
عالم مثال با روان او همموار بوده ،از یک اصل و یک ماده بووده و بایسوتی بوه هوم ملنوق شوده
باشیم .میبایستی در این زندگی نزدیک او بودهباشم .هرگز نمیخواسوتم او را لمو

بکونم ،فقوط

اشعۀ نامرئی که از تن ما خارج میشد و بههم آمیخته میشد ،کافی بود ...در این دنیوای پسوت یوا
عشق او را میخواستم یا عشق هیچک

را -آیا ممکن بود ک

دیگری در من توأثیر بکنود؟ ولوی

خندۀ خشک و زنندۀ پیرمرد -این خندۀ مشئوم رابطۀ ما را از هم پاره کرد» (همان.)14-15 :
این عشق ،همراه با تلخی و مرگ است:
«برای من او در عین حال یک زن بود و یک چیز مواوراء بشری بوا خوودش داشوت» (هموان:
« .)18–19این همان کسی است که تمام زندگی مرا زهرآلود کردهبود( »...همان.)21 :
عشق راوی به مادر ،پرقدرت ،تند و هیمانی تصویر شدهاست در این تصویر« ،رنگ» عنصری
قدرتمند است که چگونگی عشق را نمایان میکند رنگها عموماً در بوف کور منو و مواتانود و
تنها به هنگام توصیف مادر راوی است که شاد و هیمانی میشوند .رنوگهوای زیتوونی ،لیموویی،
سرخ ،طالیی و سیاه و براق کنار هم مینشینند تا توصیفگر دختری باشند که در معبد لینگم ،کار
او رقص مذهبی و خدمت بتکده بوده است و همان موقع بوده که پدرش عاشق او میشود:
«یک دختر خونگرم زیتونی با پستانها لیموئی ،چشمهای مورب ،ابروهای باریک بهم پیوسته،
که میانش را خال سرخ گذاشته» (همان.)41 :
رنگهایی که در توصیف مادر راوی بهکار رفته ،درخشان و پرتواناند و تأثیر متقابول رنوگهوا
در یکدیگر فضای مرتعشی را در متن پدیده آورده که با صدای موسیقی و حرکات موزون رقوص
تناسب یافته و هارمونی رنگ ،آهنگ و حرکات را پدید آوردهاست:
«حاال میتوانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگام داسی ،یعنی موادرم بوا سواری ابریشومی
رنگین زردوزی ،سینۀ باز ،سربند دیبا ،گیسوی سنگین سیاهی کوه ماننود شوب ازلوی تاریوک و در
پشتسر گرهزده ،النگوهای مچ پا و دستش ...چشمهای درشت سیاه خمار و مورّب ...بوا حرکوات
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آهستۀ موزونی که به آهنگ تار و تنبور و سنج و کُرنا میرقصیده ...مثل بورگ گول بواز مویشوده،
لرزش بهطول شانه و بازویش میداده ،خم میشده و دوباره همع میشدهاست ،ایون حرکوات کوه
مفهوم مخصوصی دربرداشته و بدون زبان حرف میزدهاست ،چه توأثیری ممکون اسوت در پودرم
کردهباشد بهخصو

بوی عرق گ

یا فلفلی او کوه مخلووط بوا عطور مووگرا و روغون صوندل

میشده ،به مفهوم شهوتی این منظره میافزوده است ...پدرم بهقدری شیفتۀ بوگام داسی میشود که
به مذهب دختر رقا

 -به مذهب لینگم میگرود» (همان.)42 :

با توصیفات مذکور عشق راوی به مادر نمود یافته و با عشق او به دختر اثیری درآمیختوه و در
ادامه با عشق او به لکاته و دختربچهای که روز سیزده بدر با او در کنار نهر سورن سورمامکبوازی
میکرده -کودکی لکاته -یکی میشود:
«بعد تن گوارای نمناک و خوش حرارت او را به یاد هموان دختورک رنوگپریودۀ الغوری کوه
چشمهای درشت و بیگناه و ترکمنی داشت و کنار نهر سورن با هم سرمامکبازی مویکوردیم ،در
آغوش کشیدم» (همان.)84 :
«مختصر با هفت قلم آرایش وارد اتاق من شد مثل این بود که از زندگی خودش راضی است
و بیاختیار انگشت سبابۀ دست چپش را به دهنش گذاشت -آیا این همان زن لطیف ،همان دختور
اریف اثیری بود که لباس سیاه چینخورده میپوشید و کنار نهور سوورن بوا هوم سورمامکبوازی
میکردیم ،همان دختری که حالت آزاد بچگانه و موقت داشت؟» (همان.)76 :
«موهای او (لکاته) که بوی عطر موگرا میداد ،به صورتم چسبیده بود» (همان.)85 :
و سرانمام ،در تعریفی که راوی از عشق بهعنوان امر قدسی ،واال و پاک مویآورد ،یکویشودن
نشانههای دختر اثیری ،مادر و لکاته نمود مییابد:
«عشق چیست؟ برای رهالهها یک هرزگی ،یک ولنگاری موقتی است .عشق رهالههوا را بایود
در تصنیفهای هرزه و فنشا و اصطالحات رکیک که در عالم مستی و هشیاری تکورار مویکننود
پیدا کرد ولی عشق نسبت به او برای من یک چیز دیگر بود -راست است که من او (لکاتوه) را از
قدیم میشناختم :چشمهای مورّب عمیب ،دهن تنگ نیمهباز ،صدای خفه و آرام همۀ اینها بورای
من پر از یادگارهای دور و دردناک بود و من در همۀ اینها آنچه را که از آن منروم ماندهبودم که
یک چیز مربوط به خودم بود و از من گرفتهبودند هستمو میکردم» (همان.)79 :

شروایت بوف کور؛ عشق ناکام و گشودن ابهام ساختاری متن
نق 
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نگاه مدهوشانه و بی اعتنای دختر اثیری (همان )13 :و بیتوههی لکاته بوه او (هموان،45-47 :
 )51که با رهاکردنش از هانب مادر (همان )43-44 :انطباق دارد ،به اندازهای بورای او آزاردهنوده
است که سبب بیماری و انزوای او میشود و قتل لکاته را در پی دارد و این قتل با شراب آمیختوه
با زهر مار ناگی که مادرش برای او بهها گذاشتهاست ،قابلیت تطبیق دارد.
این عشقی است که از هانب مادر و سپ

لکاته رهوا شوده و راوی همیشوه آرزوی اهوور و

بروز آن را داشتهاست ،بههمیندلیل در نقش روی قلمدان دختر سیاهپوش گل نیلوفر کبودی را بوه
پیرمرد قوزکرده تعارف میکند .پیرمرد قوزکرده که با پدر راوی و سپ

با خود او یکی مویشوود،

نمیتواند از این عشق برخوردار شود زیرا هوی آبی بوین آنهوا فاصوله انداختوهاسوت بنوابراین،
زهردادن به دختر اثیری معنای پایاندادن به آرمان یا عشق را بازنمایی میکند و سرانمام دلبسوتگی
راوی به این آرمان در قالب دفن دختر اثیری در خرابههای شهر راغه (ری باسوتان) و سوربرآوردن
دوبارۀ این نقشروایت بر روی گلدانی که پیرمرد نعشکش به او به یادگار میدهد ،نمود مییابد و
در صننۀ پایانی داستان نیز هنوز راوی در هستموی آن است« :اولین چیزی کوه هسوتمو کوردم،
گلدان راغه بود که در قبرستان از پیرمرد کالسکهچی گرفتهبوودم  ...بلنود شودم ،خواسوتم دنبوالش
بوودوم و آن کوووزه ،آن دسووتمال بسووته را از او بگیورم ،ولوی پیرموورد بووا چوواالکی مخصوصوی دور
شدهبود( »...همان.)87 :
 -3نتیجه
بر مبنای ویژگیهایی که برای نقشروایت برشمردیم ،تعریف آن را عبوارت مویدانویم از «روایوت
تصویری موهز ،فشرده و متوراکم کوه روایوت اصولی ،صوورت گسوترشیافتوۀ آن اسوت و در آن
عناصری مانند نور ،رنگ ،فضا ،عمق ،سطح ،حالت و ...که ویژگویهوای برهسوتۀ متوون دیوداری
هستند ،در یک کادر مشخص با ابزار واژه قاببندی میشود» .نقشروایت ویژگی متنهای کالموی
و دیداری هر دو را داراست نظامی دیداری که بر مبنای شکلزایی تمسمی صورت مویپوذیرد و
منظور از خوانش تمسمی این است که خواننده شمایلهایی را خلق میکند و سورانمام اینکوه در
نقشروایت عالوهبر نشانههوای تمسومی و دیوداری ،عناصور روایوی همچوون راوی ،شخصویت،
پیرنگ ،رویداد ،زمان ،زاویه دید و ...قابلبازیابی است .درواقع ،نقشروایت صورت موهز ،فشورده
و متراکم یک روایت طوالنی است همانند اپیزود در درون روایت اصلی های مویگیورد بوا ایون
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تفاوت که اپیزود عنصر مکمل روایت اصلی است ،اما نقشروایوت عنصور پایوه اسوت ،چنوانکوه
میتوان روایت اصلی را صورت گسترشیافتۀ نقشروایت دانست.
نقشروایت بوف کور و دو موقعیت و دو کنشِ به نمایش درآمده در آن ،پیرنگ روایت بووف
کور را ساده کردهاست و گرۀ روایت چندالیۀ بوف کور را میگشاید .در روایت اصلی بووف کوور
بهدلیل چندسطنیبودن ،یافتن روابط علّی دشوار اسوت اموا در نقوشروایوت بوهدلیول کومبوودن
موقعیتها ،پیرنگ بهآسانی قابلبازیابی است راوی از عشق دختر منروم میماند و بوه ایون دلیول
پیر و شکسته میشود .با این دو موقعیت ،مناسک عشقی به نمایش گذاشوتهشوده و ارهوا سوازی
صننۀ عاشقانه به ههان بیرون بر ناکامی داللت دارد.
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