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 چكیده
گرایانه انواعی دارد که به مفهوم کالسیک و در قالب و سبک واقعرمان مدرن درمقابل رمان 

بررسی و تبیین آن در تحقیقات غربی مسبوق به سوابقی است؛ ولی در ادبیات داستانی فارسی 
انر رمان غنایی مدرن در زیرژ بوف کور نسبتاً نوپاست. برخی پژوهشگران به قرار گرفتن رمان

در این جایگاه صورت بوف کور منظور سنجش مشروح اند. پژوهش حاضر نیز بهاشاره کرده
است. به این منظور، از نظریۀ رالف فریدمن درخصوص رمان غنایی مدرن استفاده شده  گرفته

پردازي و رنگ، زاویۀ دید، شخصیتو با توجه به این نظریه عناصر داستان، یعنی پی
در  بوف کورپردازي )زمان و مكان(، تحلیل و بررسی گردیده است. براي ارزیابی بهتر صحنه

نوشتۀ ویرجینیا وولف پرداخته شده  هاموجنوع رمان غنایی مدرن، به مطالعۀ تطبیقی آن با رمان 
نتیجۀ این پژوهش تطبیقی و  داند.است که رالف فریدمن آن را نمونۀ رمان غنایی مدرن می

تأیید کرده و نشان  بوف کورمحور دیدگاه پژوهشگران پیشین را درخصوص غنایی بودن نظریه
، براساس تصویر و ساختار شاعرانه ارائه شده هاموجداده که عناصر داستان در این رمان، مانند 
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پارچه در خدمت نمایش درونیات و نگرش شخصیت به خود و جهان صورت یکو همگی به
با نظریۀ رالف فریدمن، این رمان  بوف کورها و هماهنگی این شباهت پیرامون اوست. مشروح

را در زیرژانر رمان غنایی مدرن قرار داده و در جایگاه اولین رمان غنایی مدرن فارسی معرفی 
 کرده است. 

 
 ها. موج، بوف کوررمان غنایی مدرن، ژانر، رالف فریدمن،  های کلیدی:واژه

 . مقدمه 1
پردازي است و پیشینۀ نظریهاز دیرباز میان اهل ادب محل بحث بوده  مقولۀ ژانرشناسی

روزآوري مطالعات گردد. باوجود اهمیت بهبندي افالطون و ارسطو بازمیآن به طبقه
در عرصۀ پژوهشی ادب معاصر فارسی توجه جامعی به شناخت ژانرهاي ژانرشناختی، 

است؛ از انواع دیگر مغفول مانده  شود. در این میان، نوع رمان غنایی بیشرمان نمی
زنند. البته در حوزة نویسان ایرانی گاهی در این گونۀ ادبی قلم میدرحالی که رمان

برخی از خصایص رمان مدرن که با رمان غنایی مشابه است، نظیر جریان سیال ذهن، 
 هاي قابل توجهی انجام شدهها، پژوهشگرایی و واکاوي شخصیتنمادپردازي، درون

و صرفاً اشاراتی مختصر  است؛ اما پژوهشگران به تبیین ژانر رمان غنایی فارسی نپرداخته
است و اند. منابع پژوهشی خارجی این زیرژانر نیز در ایران ترجمه نشده به آن کرده

درصورت ترجمه نیز، قطعاً آثار خارجی جاي آثار داخلی و بومی را پر نخواهد کرد؛ 
رغم حفظ کلیات و مقتضیات خود، در بستر ادبیات بومی، علیزیرا  هر گونۀ ادبی 

گیرد؛ پس پذیرد و تحت تأثیر جریانات ادبی داخلی قرار میوبوي هنر بومی را میرنگ
 به  بررسی و واکاوي تازه نیاز دارد.  

برمبناي این نیاز، در پژوهش حاضر با استناد به نظریۀ رالف فریدمن درخصوص 
، به واکاوي هاموجنمونۀ اعالي مورد تأیید وي در این حوزه، یعنی  رمان غنایی مدرن و

ایم. اثر صادق هدایت، پرداخته بوف کورنمونۀ احتمالی رمان غنایی مدرن فارسی، یعنی 
اثر  هاموجرا براساس نظریۀ رالف فریدمن بررسی و با رمان مدرن  بوف کور عبارتیبه

 بوف کورهاي غنایی در تن یا نداشتن ویژگیتا داشایم ویرجینیا وولف مقایسه کرده
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 گیرد یا خیر.هاي غنایی مدرن قرار میو مشخص گردد که این اثر در گروه رمانتبیین 
 نیز مطابق با نظریۀ فریدمن با داشتن بوف کورفرضیۀ پژوهش نیز چنین است که 

 ي،ریصوو ت استعاريزبان و ساختار  و برخورداري از ذهنیو  انهیگرادرون يمحتوا
بر نظریۀ گیرد. البته عالوه، در شاخۀ رمان غنایی مدرن جاي میهاموجمانند رمان 

توان مرزهاي دقیقی ها میهاي دیگري نیز وجود دارد که براساس آنمؤلفهفریدمن، 
براي ژانر رمان غنایی تبیین و تحدید کرد؛ اما این پژوهش صرفاً بر مطالعات و نظریۀ 

 فریدمن تكیه دارد.

 . پیشینۀ پژوهش1ـ1
است و هریک انجام شده  بوف کورهاي متعددي دربارة ساختار و محتواي پژوهش

اند. ما براي رعایت اختصار مقاله، صرفاً چند نمونه هاي آن را گشودهگرهی از پیچیدگی
 بریم؛ ازجمله:از منابع شاخص را نام می

تحلیل عناصر داستانی  ، به بررسی وبوف کور هدایت( در کتاب 0939کاتوزیان )
پردازد و شناختی کلی از می بوف کورطرح، شخصیت، راوي، زمان و مكان در رمان 

 دهد.دست میعناصر داستانی این اثر به
داستان یک روح )شرح و متن بوف کور صادق هدایت(، ( در کتاب 0931شمیسا )

ر حواشی آن و واکاوي محتوا، ساخت، زبان، سبک و دیگ بوف کوربه بررسی جامع 
 است.بوده  بوف کورهاي مربوط به پردازد. این اثر مرجع بسیاري از پژوهشمی

شكنی ساخت صادق هدایت و هراس از مرگ،( در کتاب 0993صنعتی )
و بررسی نمادها  بوف کورکاوانۀ ، به تحلیل و موشكافی روانگرانۀ بوف کورتحلیلروان

شناختی عمیقی است. این کتاب منبع روانهاي این اثر ادبی روي آورده و اسطوره
 است.  بوف کوردربارة 

، منابعی که مشخصاً با موضوع پژوهش بوف کورفارغ از منابع کلی و متعدد دربارة 
هاي خارجی حاضر مرتبط باشد، بسیار محدود است. البته ژانر رمان غنایی در پژوهش

است؛ اما ة آن صورت گرفته اي است و چندین بررسی مفصّل دربارشدهمقولۀ شناخته
، بوف کورشماري ضمن بحث دربارة رمان هاي داخلی، آثار انگشتدر پژوهش
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نیز پژوهش داخلی  هاموجاند. درخصوص رمان صورت گذرا و سطحی به آن پرداختهبه
اند. اندك منابع چندانی انجام نشده و پژوهشگران عمدتاً به دیگر آثار وولف نظر داشته

 پژوهش حاضر از این قرار است: مرتبط با 
، با تأکید بر ساختار «دریافتی از بوف کور»اي باعنوان ( در مقاله0919نفیسی )

براي نخستین بار به انطباق آن با نظریۀ رمان غنایی  بوف کور،استعاري و شاعرانۀ 
 کند. فریدمن اشاره می

و گذراي برخی ، به بررسی بسیار مختصر «هاخیزاب»( در مقالۀ 0912مسكوب )
 پردازد. میها موجمایه و زمان در رمان عناصر مانند طرح، درون

، «رمان غنایی»ذیل مدخل  نویسینامۀ هنر داستانواژه( در کتاب 0911میرصادقی )
بوف را نمونۀ عالی رمان غنایی خارجی و  هاموجبرمبناي نظریۀ فریدمن و نفیسی، رمان 

، به تكرار فرهنگ داستان نویسانداند و در کتاب می را نمونۀ رمان غنایی فارسی کور
 افزاید.پردازد و نكتۀ خاص و بدیعی بر آن نمیمطالب یادشده در منبع قبلی می

وولف:  ي ویرجینیا0هاخیزاب و هدایت صادق کور بوف»( در مقالۀ 0993منتشري )
قاله مد. این کنزدگی در این دو اثر را بررسی میمضمون روایت« زدگیروایت روایت

پرداخته و ها موجو  بوف کورهاي تنها منبع پژوهشی فارسی است که به مقایسۀ رمان
 اي به ژانر غنایی این دو رمان نكرده است. البته هیچ اشاره

اختصار نظریۀ رمان غنایی فریدمن را منطبق غیر از آخرین پژوهش، بهآثار یادشده، به
اند. ما در این حیطه به شرح و تبیین جامع دست نزدهاند؛ ادانسته بوف کوربا ساختار 

را در زمرة آثار گوتیک  بوف کورهاي ژانري، رمان بنديبرخی پژوهشگران در طبقه
: 0991؛ ملكی، شوهانی و گراوند، 900: 0911میرحسینی، راد و قیامی)ر.ك: عطایی

: 0913ك: قویمی، اند )ر.( و عمدتاً آن را در سبک سوررئالیسم قرار داده090ـ003
ها، به بررسی تطبیقی عناصر بندي(. در پژوهش حاضر، بدون نفی این دسته990ـ903

را در جایگاه یک اثر غنایی  بوف کورایم تا پرداخته هاموجو  بوف کورداستان در 
غنایی  ، به تحلیلهاموجبسنجیم. همچنین این مقاله ضمن بررسی عناصر داستان در 

 جهت است.ها همرمان توجه دارد و با آنفریدمن از این 
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 . چارچوب نظری2
خواهد ش( داستان مرد جوانی است که می0991ـ0210اثر صادق هدایت ) بوف کور

بیش  بوف کورشرح دردهایی را که بر وي گذشته، براي سایۀ خودش بنویسد. شهرت 
ابع ذکرشده، از آن است که نیازمند معرفی باشد و تنها رمان فارسی است که در من

اثر ها موجتواند در کنار رمان لحاظ نوع ادبی میعنوان رمان غنایی را به خود گرفته و به
رمانی به روایت شش دوست  هاموجم( قرار گیرد. 0900ـ0112ویرجینیا وولف )

ها از هاي برنارد، لوئیس، جینی، رودا، سوزان و نِویل است. سیر زندگی شخصیتنامبه
شود. هریک سالی و مرگ با فرایند طلوع تا غروب آفتاب همراه میزرگخردسالی تا ب

ها در زندگی عینی و مادي به دستاوردهایی همچون مدرك تحصیلی، شغل، از آن
چیز روایت رسند؛ اما آنچه در این میانه بیش از همهازدواج، پدر یا مادر شدن و... می

این شش شخصیت به خود و جهان  دهد، بینش و نگاهشود و رمان را تشكیل میمی
 پیرامونشان است.

ها با نگاه ادبیات غنایی، عالوه این دو رمان ازجمله آثار مدرنی هستند که خوانش آن
بر تقویت جریان ژانرشناسانۀ رمان، ذائقۀ مخاطب را نیز اغنا خواهد کرد؛ زیرا توجه به 

خوان بودن خوانندگان سخت دست آثار در دل جامعه، جایگاه چندانی ندارد و عمدةاین
عنوان آثار ها را بهاند این رمانیاد نگرفته»دانند و ها را عاملی براي پس زدنشان میآن

 (.015: 0992)پوینده، « خالقه بخوانند
هاي معمول رمان است؛ یعنی روایت ژانر رمان غنایی در درجۀ اول واجد ویژگی

شخصیت، زاویۀ دید و صحنه دارد؛ اما  رنگ،منثور بلندي است که عناصري همچون پی
هایی دارد و این کارگیري این عناصر در آن با دیگر انواع رمان تفاوتچگونگی به

 تمایزات ناشی از خاستگاه این گونۀ ادبی، یعنی شعر غنایی، است.
تقریبا تمام نظریات داخلی و خارجی درخصوص شعر غنایی، پیرو نظریۀ افالطون 

: 0939دانند )ر.ك: ولک و وارن، مییی را مبتنی بر ابراز منِ شاعر و ارسطو، شعر غنا
(. به پشتوانۀ این نظریه، در تاریخ ادبیات غرب، سه آبشخور براي شعر غنایی ذکر 210
 است:شده 
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است؛ یعنی گوینده احساسات فراگیر را در  . شرایط و مقاصد آواز را داشته0
و شنونده در این احساسات  کرده ه بازآفرینیصورت داستانی فشرداي خاص بهزمینه

 است.شده شریک می
که روحیات و عواطف و افكار مردم عامه  . شعري ساده و داراي آهنگ ذاتی بوده2

 است. دادهرا بازتاب می
غنایی « منِ»شود و هاي شخصی شعر غنایی تأکید می. پس از رمانتیسم، بر جنبه9

کس گوید یا با هیچتجربۀ خویش یا تنها با خود سخن میگیرد. شاعر دربارة شكل می
 (. 50ـ21: 0995؛ بروستر، 013: 0995کیش، گوید )ر.ك: ذاکريسخن نمی

و  پژوهشگران داخلی نیز عمدتاً تعریف رمانتیک این گونۀ شعري را درنظر گرفته
 اند که شعر غنایی حاصل لبریز شدن احساسات شخصی شاعر است و محور آنگفته

اي روحی حالت و است هنر نزدیک به دیگر انواع از این نوع بیشنیز منِ شاعر است. 
ایجاد  شاعر در زندگی هايواقعیت و طبیعت هايپدیده با برخورد تأثیر که تحت

 (.01: 0911پورنامداریان، ؛ 91: 0952کدکنی، شفیعی)شود، بر شعر مقدم است می
تر از دیگري ظاهر رنگاهی برخی عناصر کمپیداست که در سیر تطور شعر غنایی، گ

؛ اما عامل موسیقی درونی و بیان احساسات فردي، عناصر همیشگی شعر غنایی شده
هاي ادب غنایی، مانند داستان کوتاه غنایی و رمان غنایی، نیز متأثر از است. گونه بوده

دي دارد؛ زیرا این هاي زیااشعار غنایی است. از طرفی رمان غنایی با شعر غنایی تفاوت
گونه تابع خصایص و اقتضائات ادبیات داستانی است و مطابق با نظریۀ فریدمن، بر 

 هاي درونی شخصیت تأکید دارد.  ساختار شاعرانه و تصویري است و بر تنش
رمان غنایی: بررسی آثار هرمان هسه، آندره ژید و فریدمن در کتابی با عنوان 

پردازد و سطوح مختلف آن را ة انواع رمان غنایی میبه بحث دربار ویرجینیا وولف
 هاموجنظر وي، رمان گیرد. بههایی درنظر میکند و براي این ژانر زیرشاخهبررسی می

ترین نمونۀ رمان غنایی است و این نوع ادبی را ترین و جامعاثر ویرجینیا وولف عالی
 داند: چنین می

همچون  9ازجمله برخی آثار رمانتیسم آلمانیهاي متنوعی دارد؛ شاخه 2رمان غنایی
و رمان مدرن  1هاي زمینیمائدهمانند  5سمبولیسم فرانسوي 0،جوانتر هاي وررنج
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 9گراییقرن هجدهم و طبیعت 1گرایی. این نوع درمقابل واقع3هاموجهمچون  انگلیسی
ردن کقرن نوزدهم شكل گرفت. در رمانتیسم آلمانی، تأکید بر ذهن براي تمثیل 

وسیلۀ مهمی براي  به 02در ارتباط بود و تفسیر ناخودآگاه 00بیشتر با آگاهی 01واقعیت
هاي که با روش 00دنبال آن، ابراز احساسات شاعرانهتبدیل شد. به 09تصویرگري

مدرن، سوي  بود، در شاخۀ رمانها تند شده ها و سمبولیستجامانده از رمانتیکبه
رنگی گرایانۀ کمواقعشخصیت اصلی، وجوه . در این آثار، کندگیري میجهت 05تجربه

او تأکید  01یاگونه یا تمثیلیؤدارد و بر ادراك شخصی او از جهان و تصویر و مواجهۀ ر
او  ةپرترو  نویسنده هایی از روحبه جلوه نیز شدهاشیاي دركشود. حتی زیادي می
 متعارف که در آن روایت رخالفگردد. بو آگاهی انسان بر اثر حاکم می شودتبدیل می

جهان یک  غنایی، رمان گیرد، درجهان بیرونی فراتر از نویسنده و خواننده قرار می
ت؛ اس 01و شاعرانه و بخشی از دنیاي درون قهرمان 03منِ غناییدیدگاه غنایی معادل 

 کند.عبارتی شخصیت اصلی مظاهر جهان بیرونی را درون خود منعكس میبه
است،  20باشد؛ بازتابنده 21است، بدون اینكه لزوماً ذهنی 09دبی درونیاین گونۀ ا

است، بدون  20و آهنگین 29و گزارش باشد؛ تصویري 22نویسیبدون اینكه مبتنی بر مقاله
رنگ تا حد هیجان ناشی از پی اینكه چارچوب روایی رمان را رها کند. در این گونه،

کند. رمان معموالً آن را جبران نمی 25غنایی زیادي غایب است و هیجان ناشی از فرایند
غنایی سفري اکتشافی و درونی در مسیر تجلی آگاهی انسان است که در آن، وجه و 

شود و با شكل داستانی پر از تصاویر بروز داده میشده بهیا شعر بریده 21حالت غنایی
شود و زدیک میعبارتی کاکرد داستان به کارکرد شعر نگردد. بهها تزیین میصحنه

و بیان آنی یک احساس در یک تصویر کلی  23مانند یک غزلخواننده داستان را به
قرار  29دربرابر حالت روایی 21و حالت غنایی( Freedman, 1966: 1-283) کندتجربه می

 (.  Hindrichs, 2006: 3)گیرد می

ود و به ششكند، از دیالوگ و کنش دور میاین گونه تسلسل خطی زمان را می
شود. براي پیوند صورت بیان خاطرات، یادداشت روزمره و... نزدیک میمونولوگ به

رنگ اهمیت چندانی پیجوید؛ اما حوادث تصویري داستان از طرح داستانی بهره می
هاي رمان ندارد و آنچه مهم است، بیان خصوصیات روانی و عاطفی و افكار شخصیت
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مواد و مصالح داستان )ازقبیل صورتی که به از طریق تصویرهاي شاعرانه است؛
)نفیسی،  دندهها( به الگوهاي تصویري تغییر شكل میرنگ و صحنهها، پیشخصیت

 (. 019ـ012: 0911و  000 :0993میرصادقی،  ؛09: 0919
گیري از آنجا که نظریۀ فریدمن برمبناي شرح و توضیح عناصر رمان غنایی و شكل

، از هاموجو  بوف کورصویري است، ما نیز در بررسی و مقایسۀ ها برپایۀ الگوهاي تآن
 پردازیم.  منظر این نظریه، به چگونگی و شرح و توضیح عناصر داستان می

 ها موجو  بوف کوررنگ . پی1ـ2
نمایش به 90اسكلت داستان را در مسیر افقی 91هاي متعارف و سنتیرنگ داستانپی
دارد؛ یعنی  99و سیر عمودي 92غنایی حالت تصویريرنگ داستان گذارد؛ اما پیمی

اثر  دهندةنشان و کندمیرا متحد  90تصویر ابزاري ساختاري است که عناصر روایت
در داستان غنایی  95جهان بیرونی در احساس و درك درونی و سرچشمۀ نظم مرکزي

ند و کاست. تصویر به آزادسازي نگرش نویسنده به جهان و ترسیم واقعیت کمک می
هاي داراي ظرفیت براي صراحت، آزاد کردن شعر از لفاظی، فائق آمدن بر محدودیت

است و  93هاي دیگر، سیالرنگ در رمان غنایی، برخالف رمانست. پی91زمان و فضا
یا رویداد لزوماً  99رود و هر کنشصورت عمودي پیش میبه 91دلیل شیوة تداعی،به

شود و اغلب محصور و مستقل است. از طرفی یهاي مرتبط دیگري نممنجر به کنش
است، معموالً در ساختار عمودي نثر  00ـ اوج که سبب پیشروي بحران 01کشمكش

جانشین  09جایگزین کشمكش است و نفوذ درونی 02وجود ندارد؛ درنتیجه تنش
 .(Bennett, 2009: 36-37) 00پیشرفت بیرونی

رنگ خالصۀ آن را جاي پیاند، بهرا بررسی کرده بوف کوردر بیشتر منابعی که 
رنگ منسجمی نوشت. یكی از علل توان با قواعد مرسوم براي آن پیاند؛ زیرا نمینوشته

هاي مدرن، برخالف آثار هاي پیشامدرن و مدرن است. در داستانداستان این امر تفاوت
شود گم می شود؛ بلكه مرز آغاز، میانه و فرجامپیشامدرن، خط اصلی روایت دیده نمی

؛ بصیري، 29ـ21: 0995و تأثیر واقعه بر ذهن مهم است، نه قطعیت آن )ر.ك: پاینده، 
نیز، سلسلۀ حوادث مشخص نیست و  بوف کوردر (. 91: 0991؛ مولودي، 010: 0991
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کند. او اختیار و ناخودآگاه خود اذعان میهاي بیدر فقدان علیت، راوي بارها به اقدام
کند و هر رویدادي را نتیجۀ رویداد عینی چینی عینی نمیلش زمینهمعموالً براي اعما
ها آید و علت آننمایش درمیها مستقل از یكدیگر بهدهد؛ بلكه کنشدیگري قرار نمی

راوي به بهانۀ هر رویداد و صحنۀ عینی، در ذهن راوي است، نه جهان بیرونی. از طرفی 
کند و صحنۀ عینی را در خدمت ان باز میکاوي خویشتن، جاي خود را در داستبا درون
دهد. نتیجۀ نوسانات رنگ ذهنی قرار میاي براي ورود به صحنۀ ذهنی و پیو مقدمه

 رنگ است.هاي عینی و ذهنی پیچیدگی پیمیان صحنه
رنگ، زندگی شش دوست را از ، بدون پیچیدگی پیبوف کور، برخالف هاموج

. وجه تشابه دو اثر در فقدان اهمیت روایی است؛ کندسالی روایت میخردسالی تا بزرگ
ها بنیاد پیشروي داستان هاي بیرونی و کنش شخصیتیعنی رویدادها و کشمكش

ها و نگاهشان به خود و رنگ آن تابعی از وضعیت درونی شخصیتنیستند؛ بلكه پی
گري و برداري از ذهن خویش و دیمعانی و پرده ها با تداعیپیرامونشان است. شخصیت

سرایند و آید، بندبند یک شعر بلند را میآنچه از گذشته و حال و آینده در نظرشان می
کنند. آنچه آنان از رنگ را در میان سیر عمودي شعر روایت میرنگی محو و کمپی

کنند، به دنیاي درونشان مربوط است و ارزش زندگی و جهان عینی و بیرونی روایت می
 د. انتزاعی و نمادین دار

ها و سرعت روایت نیز در آنروي مرسوم در هر دو اثر، پیشرنگ بر فقدان پیعالوه
متمرکز بر  هاي ذهنی وروایتمتشكل از خرده رمانسیر عمودي این دو  زیراکُند است؛ 

 هااست که تنش داستان به خویشتن و جهان پرنوسان و نگرش راویان ابراز احساسات
شود و مخاطب ها اضافه نمیو مؤثري نیز به داستان یداد تازهروطوري که سازد؛ بهرا می

هاي ذهنی روایتاین خردهگردد. ور میهاي ذهنی غوطهدر تكرار مفاهیم و صحنه
بوف ها در هایی است که در مسیر روایت رمان مدرن قرار دارد؛ البته تأثیر آنمشابه وقفه

عامل ي صرفاً درونی است؛ زیرا هافراتر از نقش وقفه یا روایت هاموجو  کور
رنگ را و سیر عمودي پی ها هستندهاي شخصیتدهندة تنشنشانکننده و تداعی

 سازند. می
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وضوح قابل تشخیص نیز به هاموجو  بوف کوررنگ حالت تصویري یا استعاري پی
بر ماالمال بودن از استعارات و تشبیهات خرد و جزئی در ها عالوهاست؛ هر دوي آن

بینی هاي کلی دارند که جهانمتن روایت، شبكه و پیكري مبتنی بر تصویر و استعاره
خصوص شبكۀ استعاري و تصویري شود. بهها نمایش داده میشخصیت از طریق آن

ها چندالیه هستند ها و پدیدهطوري که تمام شخصیتبسیار پیچیده است؛ به بوف کور
گردند؛ مثالً سایه استعاره اي ذهن راوي بازمیها به شخصیت و دنیو درنهایت تمام آن

از بخش پنهان یا نامیراي وجود راوي، پیرمرد خنزرپنزري استعاره از راوي و دیگر 
مرگی یا نماد زنانگی، ها استعاره از بخشی از وجود او، نیلوفر کبود نماد بیشخصیت

و نماد مردانگی آینه نماد ضمیر ناخودآگاه، زنبور نماد ازدواج جادویی، درخت سر
پیرمرد قوزي که زیر آن نشسته است، نهر سورن نماد عدم امكان رابطه )ر.ك: شمیسا، 

(، اتاق راوي استعاره از دنیاي ذهن او، نقش 911ـ91: 0993؛ صنعتی، 022ـ009: 0931
روي قلمدان و گلدان راغه استعاره از تمام وجود و شخصیت راوي یعنی زن اثیري و 

د درخت سرو، گل نیلوفر و مانن دة نمادهاي داستانش قلمدان عمپیرمرد قوزي. نق
رنگ تصویري اثر را بدین صورت در و ساختار و پی را در خود جاي داده جوي آب

 است: خود خالصه کرده
 شكل بودهجور و یکهاي من از ابتدا یکدانم چرا موضوع مجلس همۀ نقاشینمی

زیرش پیرمردي قوزکرده شبیه کشیدم که است. همیشه یک درخت سرو می
جوکیان هندوستان عبا به خودش پیچیده، چمباتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته 

روي هبود و انگشت سبابۀ دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود. روب
)هدایت،  کردده به او گل نیلوفر تعارف میاو دختري با لباس سیاه بلند خم ش

0905 :09) . 

ها، مطابق نظریۀ فریدمن، بخشی از پرترة راوي هستند و این نمادها و استعارهتمام  
رنگ را با نمایش درونیات او و سیر عمودي پی هاي پازل شخصیت او را ساختهتكهتكه

شوند، تكرار می بوف کورها که مدام در شبكۀ بر نمادها و استعارهاند. عالوهرقم زده
تنیده چندالیگی تصویري ها و حوادث درهمها، صحنهمشابهت فراوان میان شخصیت

رنگی مرسوم و قابل از داشتن پی کند وداستان و سیر عمودي آن را تقویت می
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، راوي نگاه رازآلود و سنگینی به خویشتن و بوف کوردر  سازد.تشخیص دور می
 وهواست. دهندة همین حالپیرامونش دارد؛ بنابراین شبكۀ تصویري داستان نیز انعكاس

، ترسیم فضاي ساحلی در آغاز هر فصل که وصف خورشید، دریا، هاموجدر 
را دربردارد، نشان از  ها، پرندگان، نسیم و خانهها، صخرهسایهها، ها، درختان، گلموج

ها نگاهشان به چیدمانی استعاري است که در بطن روایت و سخنان و ذهن شخصیت
مثالً وصف برآمدن تدریجی خورشید و اوج گرفتن و  کند؛پیرامون خود را نمایان می

اي از پیشروي زندگی و بلوغ و پختگی درنهایت افول آن در آغاز  هر فصل، استعاره
ها موازات کودکی تا مرگ شخصیتهاي رمان است. طلوع تا غروب آفتاب بهشخصیت
 ,Freedman)رد اندازة یک روز دااي به کوتاهی زندگی و عمر، بهشود و کنایهوصف می

شود: خورشید هنوز ترتیب با این جمالت آغاز میاین نُه صحنه به(. 246 :1966
بود؛ خورشید باالتر آمد؛ خورشید برآمد؛ خورشیدِ برآمده دیگر لمیده بر تشک درنیامده 

انداخت، چهره رنگ گوشۀ چشمی میسبز نیست، همچنان که از میان جواهرات آب
بود؛ خورشید  اهی بر امواج کرد؛ خورشید به اوج خود رسیدهعیان کرد و یكراست نگ

بود؛ خورشید  دیگر در وسط آسمان نبود؛ خورشید دیگر در آسمان اندکی فرود آمده
 (.919ـ01: 0993بود )وولف، کرد؛ خورشید دیگر غروب کرده غروب می

نقش ها نیز در ساختار استعاري رمان در کنار وصف خورشید، توصیف حرکت موج
دهندة حرکت سیال زندگی است. از طرفی پررنگی دارد و بیش از همه نشان

ها نشانگر نوسان ها بر کرانهها و شكستن آنها، کوبش بر صخرهوبرگشت موجرفت
ها و ها و حتی پرش افكار شخصیتها و اوج و فرود آنافكار و بینش شخصیت

هاي گوییوفور، در بطن تکیال و بهصورت سهاي استعاري، بههاست. این نشانهتداعی
رنگ و سیر ریتمیک رمان را کند و پیكر استعاري پیها نیز خود را نمایان میشخصیت
 کند.دهد و آن را به شعري بلند تبدیل مینشان می

رنگ درونی و ذهنی در مشابه خصایص پی هاجموو  بوف کوررنگ بنابراین پی
یعنی ساختار عمودي و غیرارسطویی دارد و شبكۀ هاي مدرن است؛ بسیاري از رمان

هاي مورد بررسی ومعلولی بر آن حاکم نیست. اما در کنار این شباهت، نقشۀ رمانعلت
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نوعان خود در رمان مدرن، مبتنی بر شبكۀ تصویري و البته ذهنی شخصیت بیش از هم
 است.

 هاموجو  بوف کور. زاويۀ ديد در 2ـ2
کند، بیانگر موضع و میزان فاصلۀ او با داستان ه انتخاب میکه نویسند ي05دیدزاویۀ 

گرایانه از زاویۀ دید هایی با محتواي دروناست و نویسندگان معموالً در داستان
هاي رمان غنایی است یگانگی با خود و جهان از ویژگیکنند. استفاده می 01شخصاول

 03ته،بس این زاویۀ دید در کنندة این ویژگی است.شخص تقویتو زاویۀ دید اول
در  01قهرمانـ  فقط وقتی مهم هستند که با دیدگاه راوي هاانسان، اشیا و رویدادها

 به محدودشود و نیز روایت می 09داناي کل صدايبا رمان غنایی البته  .ارتباط باشند
ها و اتفاقات را شخصیت اي روایت شود،از هر زاویه 51این ژانر .شخص نیستاول

و دار فرضی جزئی و پیشروایت و وردآدرمیسلط یک بینش فردي محدود تحت ت
Drobot,  ;41-0, 2009: 4Bennett) کندارائه می ها و وقایعاز شخصیتسوگیرانه 

2016: 185).  

گویی صورت حدیث نفس و تکشخص )من(، بهاز جایگاه اول بوف کورراوي در 
است؛ که براي خودش رخ داده  زندیحرف م اتفاقاتی از اشنمایشی خطاب به سایه

بنابراین زاویۀ دید از نوع درونی و راوي ـ شخصیت یا راوي خودگو است. البته برخی 
اند؛ اما نسبت داده بوف کورگویی درونی و جریان سیال ذهن را به منتقدان شیوة تک

و  است راوي آگاهی سطح برخاسته ازرمان جریان سیال ذهن نیست؛ زیرا  بوف کور
: 0931ك: شمیسا، .کند )رشنو ارائه نمیذهنیات را نیز بدون توجه به مخاطب یا روایت

محمودي، ؛ 05: 0993شناس، حق و بخشفرح؛ 095ـ090: 0913؛ بیات، 001ـ019
0913 :002    .) 

برعهدة چند راوي است و زاویۀ دید  هاموج، روایت بوف کوردرمقابل یگانه راوي 
هاي مربوط به برآمدن و افول ول، راوي پنهان داناي کل که صحنهاست: ادر آن سه نوع 

هاي ها و حدیث نفسگوییکند و تکخورشید را در ابتداي هر فصل روایت می
شخص اول کند. دوم، زاویۀ دید درونینقل می« گفت»فعل ها را نیز با تکشخصیت



 انو همكار پرنیان زارعپور                         ...اثر ویرجینیا وولف هاموجو  بوف کورتحلیل  وسی برر
 

221 

 

ترکیبی از حدیث استثناي فصل آخر، دهد و بهها را پوشش میاست که تمام فصل
؛ ل برنارد در فصل آخر استگویی مفصّتک سوم،هاست. شخصیتدرپی هاي پینفس

که او مخاطب ساکت و خاموشی دارد که گویا  ها این استاما تفاوت آن با دیگر فصل
شنود. بنابراین فصل آخر است و اکنون از زبان برنارد میها قبل وي را دیده سال
 شود. می گویی نمایشی محسوبتک

ها در هر دو اثر، از نوع حدیث نفس و نمایشی، بستري براي ابراز گوییتمامی تک
هایی ذهن و روان خود را ها در بخشهاست. هریک از آنبینی شخصیتجهان
ها هایی در قالب ذهن و روان یكی دیگر از شخصیتکنند و در بخشریزي میبرون

ها، یگانگی راویان با کنند. در تمام حدیث نفسوهواي او را تبیین میروند و حالمی
، بوف کورآید؛ مثالً در ها برمیچیز از درون آنشود و همهکنند دیده میآنچه روایت می

و میم مالكیت در روایت راوي و استفاده از جمالتی نظیر « من»کارگیري ضمیر کثرت به
اش دربارة خود یا شخصی دهندة قضاوت و بیان نظرنشان« من مطمئنم»و « فهمیدم»

ها و کارگیري عبارتعالوه راوي مدام با سؤال کردن از خود و بهدیگران است. به
در شرح « نظرم رسیدبه»و « به من الهام شد»، «داندچه کسی می»، «شاید»جمالتی مانند 

دهد و گویی سعی دارد ها، عدم قطعیت را نشان میوضعیت خود و دیگر شخصیت
دهی روایتی موثق، بازهم جهان از منظر او توصیف رغم تالش براي شكلبگوید علی

هایش باز است و راوي شود؛ مثالً در این نمونه زن اثیري ظاهراً مرده، اما چشممی
هایش باز شد؟ او کامالً مرده بود ولی چرا، چطور چشم»کند: تردیدهایش را مطرح می

 (. 21: 0905)هدایت، « آیا حقیقت داشت؟دانم. آیا در حالت رؤیا دیده بودم، نمی
، نیز نگاه فردي راوي در فضایی از شاعرانگی، رؤیا و عدم قطعیت قرار هاموجدر 

ور است؛ مانند نمونۀ زیر که راوي چیز در بستري از توصیفات غنایی غوطهدارد و همه
 برد:اي از ابهام فرومیتصویر خود و زندگی را در هاله

شوم و کمتر چهره میشوم و بیچكد، من یكسره محو میمیهمچنان که سكوت 
توان مرا از دیگري بازشناخت. ولی مهم نیست. چی مهم است؟ ]...[ حاال به می

از چهرة خورشید کنده  اي است که تصادفاًریزهام که زمین فقط سنگفكر افتاده
 . (291: 0993)وولف،  هاي فضا، زندگی درکار نیستمغاك شده و در هیچ کجا در
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کند که کل رمان را یک باوجود حدیث نفس شش شخصیت، خواننده احساس می
رغم وجود ها همه صداي یک تن هستند. درواقع علیکند و شخصیتنفر روایت می

و  بوف کورصدایی بر اثر حاکم است. این ویژگی در رمان هاي مختلف، تکشخصیت
بر قرار گرفتن ت که این دو اثر را عالوهمشترك است و یكی دیگر از عواملی اس هاموج

است؛ یعنی زاویۀ دید در هر در گروه رمان مدرن، واجد شرایط ژانر رمان غنایی کرده 
ها و الگوهاي کند تداعیدو رمان در خدمت نفوذ به روان شخصیت است و کمک می

 رد.تصویري و شاعرانۀ برخاسته از نگاه فردي و منِ غنایی شخصیت بهتر شكل بگی

 هاموجو  بوف کورشخصیت در  .3ـ2
شود؛ اما آنچه گرا دیده میگرا و برونهاي درونوبیش شخصیتدر انواع رمان، کم

گرایی هستند که ذهن و نگاه هاي درونهاي غنایی وجود دارد، شخصیتعموماً در رمان
مدرن، نویسان غنایی، مانند نویسندگان رمان شود. رمانها به جهان واکاوي میآن

کنند. به این ها را بررسی و تأثیرات آنی زندگی را ثبت میهاي ذهنی شخصیتحالت
دهند. نفوذ عمیق به درون دست میها و رویدادها اهمیت خود را ازشترتیب، کن

هاي طور معمول در داستانکند، بهو غیرعلّی را ایجاب می 50شخصیت که نظمی عمودي
ر این است که جهان چطور دیده بتمرکز اي غنایی، هشود. در رمانغنایی دیده می

برخالف  52دهنده،هاي خودبازتابدرواقع شخصیت .شود تا اینكه جهان چیستمی
کنند. دنیاي هاي سنتی، نگاهشان به جهان بیرونی نیست؛ بلكه به خودشان نگاه میرمان

؛ از تصاویري آیدوجود میشده بههاي غنایی از دنیاي شخصی و گاهی تحریفداستان
 ر روشی است کهبتمرکز اثر بیشتر دهد. البته که وضعیت و بینش شخصیت را نشان می

 اوتمایالت و فرایندهاي فكري  نه ،دهدبه جهان واکنش نشان می شخصیت با آن
(Bennett, 2009: 37-39).  

هاي در رمانواکاوي زندگی و روان شخصیت هستند.  هاموجو  بوف کورهاي رمان
از تعلیق و کشمكش، اهداف شخصیت بر رخدادهاي بیرونی متمرکز است؛ اما در  پر

این دو اثر، شخصیت اصلی هدف درونی دارد و نیروهاي مقابلش زاییدة افكارش 
کند. در این وضعیت، هستند و او در ذهنش کشمكش عاطفی را به تنش تبدیل می
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شود؛ زیرا هاي او میتنشرنگ بسیار کمتر از اهمیت شخصیت و اهمیت کشمكش و پی
هاي شخصیت است، نه رویارویی او با شخصیت مقابل و حوادث تمرکز بر پیچیدگی

گیري رمان غنایی است و در هر دو اثر مورد هاي شكلبیرونی؛ امري که یكی از مالك
 .کندبررسی صدق می

در  شود.مسئلۀ تعدد شخصیت نیز در هر دو اثر نهایتاً منجر به وحدت شخصیت می
ها را چنین است که تمرکز راوي بر بینش خود دسترسی به دیگر شخصیت بوف کور

مایۀ داستان و ابعاد ها در پیشبُرد ساختار روایی، القاي دروناست؛ اما آنمحدود کرده 
شخصیت اصلی مؤثرند؛ زیرا همه بازتابی از او هستند؛ یعنی زن اثیري، لكاته، 

ته هریک ابعادي از وجود زن هستند. مرد نیز تكامل خود داسی، دایه و برادر لكابوگام
از طرفی  .کندعمو، پدر، پیرمرد قوزي، پیرمرد خنزرپنزري و... طی می را در شخصیت

بحث ازدواج جادویی و وحدت شخصیت زن و مرد نیز در این شبكه مطرح است؛ 
د و او خود ها دو جنبۀ مؤنث و مذکر یک وجودند و همگی سایۀ راوي هستنیعنی آن

هاي ام همه سایهگویا پیرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب، ننجون و زن لكاته»گوید که می
؛ ر.ك: 011: 0905)هدایت، « امها محبوس بودههایی که میان آناند، سایهمن بوده
: 0991انامق، زاده و نظري؛ علی91ـ91: 0990ي، ؛ حیدر05ـ99: 0931شمیسا، 

ها در خدمت ابراز (. خالصه آنكه تمام شخصیت53 :0999تسلیمی،  ؛011ـ015
 اند. صدایی خلق کردهدرونیات شخصیت اصلی قرار دارند و رمانی تک

رغم خصایص متفاوت و سرنوشت عینی گوناگون، نیز، علی هاموجها در شخصیت
هاي مختلفی هستند پارچگی دارند و گویی صداي یک فرد با جلوهبا یكدیگر یک

(Freedman, 1966: 247 Steinberg, 1967: 112;.) رسد، آنچه به گوش مخاطب می
هاي بازتابی از درون انسان نوعی و نگاه او به سرنوشت است؛ این شخصیت

آنكه تخطی در ژانر غنایی پدید آید، فردیت منِ غنایی را به بشر  دهنده، بیخودبازتاب
و آگاهی او از خود و جهان اند و تجلی شناخت و درون او را سروده تعمیم داده

ها و طبیعت و جهان بیرونی ارتباطی پیرامونش هستند. از طرفی میان درونیات شخصیت
است. این تصاویر براي درك بهتر جهان بیرونی خلق استعاري و نمادین برقرار شده 

ها هستند. هایی دربرابر روان شخصیتاند؛ بلكه با توقف روایت داستانی، آینهنشده
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رسد و گاه جهان را از زاویۀ دید خود همانی میی شخصیت با تصویر به اینگاه
سینۀ »دهد؛ مانند: کشد و درون خود را در ابهام شاعرانۀ آن بروز میتصویر میبه

اند، با تلی از ها روي زمین اسكلتی ساختهرود. ]...[ ریشهها باال و پایین میشاخه
جا است. ]...[ همان سوزان تشویش خود را گستردههاي مرده در گوشه و کنارشان. برگ

 .(51: 0993)وولف، « کندهق میاست و هقکه افتاده مچاله نشسته 
پردازي درونی و مبتنی بر شخصیت بوف کورو  هاموجپردازي در اساس شخصیت

هاست، نه مشخصات عینی و وضعیت بیرونی تناسب با احواالت و ذهنیات شخصیت
ه در رمان مدرن نیز رایج است. نكتۀ دیگر ضدقهرمان بودن شخصیت در ها؛ امري کآن

هایش ها و پریشانیآثار غنایی مدرن است: شخصیتی که درون خویش را با تمام کاستی
 هاي پیشامدرن باشد. تواند قهرمان آرمانی رمانکشد، دیگر نمیتصویر میبه

با دیگر  هاموجو  وربوف کپردازي در آثاري همچون تمایز شخصیت و شخصیت
ها بر تصویرسازي و خلق تابلوهاي شاعرانه و غنایی هاي مدرن، تأکید زیاد آنرمان

هاست گیري این تصاویر شاعرانه وجه شاعرانۀ خود شخصیتکاراست. یكی از علل به
زند و طبیعتاً بیان و ها موج میمرزي در روان و منِ فردي آنکه ابهام، سیالیت و بی

طلبد. خواننده نیز در عرصۀ ابهامات هنري این متون باید به اعرانه را نیز میفنون ش
ها بپردازد و این امر متناسب با خاستگاه ژانر غنایی یعنی شعر رمزگشایی و تفسیر نشانه

 غنایی است که بیش از دیگر انواع شعر، وجه هنري و تصویري دارد.

 هاموجو  بوف کور)زمان و مكان( در  . صحنه4ـ2
ها در تر از نقش آنتر و عمیقهاي غنایی سنگیندر رمان 59نقش عناصر زمان و مكان

کند تا اتكا می و مكان جزئیات زمان بر 50یانهگرارمان واقعهاي غیرغنایی است. رمان
 در رمان غنایی 55پردازيصحنه؛ اما رویدادها بسازدها و براي شخصیت ايزمینهپیش

واقعیت بیرونی به  پیوستگی برتمرکز ها در این رماناز آنجا که . دارد یعملكرد متفاوت
بلكه  ؛شودبینانه استفاده نمیعنوان مرجع واقعتجارب درونی است، زمان و مكان به

و خود نیز  دهندنظم میکنند، پیروي نمی یاز توالی زمانی شفاف وقایع که غالباًها به آن
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 ,2009Bennett :) هستند 51و تصویري 53شاعرانهمعموالً  51علت وجود راوي ذهنی،به

41). 

ها طی ندارند، بسیاري از صحنهکه زمان و رویدادها توالی خها موجو  بوف کوردر 
شوند و پرش به مستقل از هم ظاهر میعین ارتباط عاطفی و تصویري با یكدیگر، در

آن است.  رنگ و جایگزینی ریتم درهاي متفاوت ناشی از سیر عمودي پیصحنه
ها و عناصر زمان و مكان بر کنش شخصیت یا جهان بیرونی بر این، تمرکز صحنهعالوه

بینی او در قالبی تصویري نیست؛ بلكه بر شرح نگرش شخصیت اصلی و نمایش جهان
 شود. مدرن دیده می هايگرایانه است. این مسئله در رمانبا فضایی مبهم و درون

 هاجموو  بوف کور. زمان در 2ـ2
هایی دارد و البته در هر دو اثر، رکنی ها و تفاوتشباهت هاموجو  بوف کورزمان در 

، با توجه به آنچه دربارة وحدت بوف کوراساسی و در خدمت ژانر غنایی است. در 
ها گفتیم، نویسنده آگاهانه ترتیب وقوع رویدادها و توالی مقاطع زندگی راوي شخصیت

ها در کند و هریک از آنتر اجرا ها را سادهح وحدت شخصیتطر گیرد تارا نادیده می
نیز، سیالیت زمان و  هاموجدر هر زمانی تجلی شخصیت اصلی و درونیات راوي باشد. 

است و سیر خطی  ها زمان روایت را درهم ریختههاي ذهنی شخصیتوبرگشترفت
ریزي احساسات و برون شود و مانند اشعار غنایی در هر لحظه فرصتی برايمدام گم می

آید. البته در هر دو رمان، مرور زمان پیوند جهان درونی به جهان بیرونی فراهم می
گذشته و تداعی خاطرات پررنگ است و این امر یكی دیگر از علل تقویت بُعد غنایی 

 هاست.آن
مایه در بنصورت ، زمان بههاجموخصوص در و به بوف کورعالوه تا حدي در به

کارکرد زمان را از  و در پیوند با اوست. این موضوع ونیات شخصیتدمت نمایش درخ
است؛ پردازي شاعرانه و انتزاعی بدل کرده و آن را به شخصیت پردازي فراتر بردهصحنه

گوید: از یكسانی گذشته و حال و آینده و پوچی عمرش می بوف کورمثالً راوي 
ت داشته ـ مثل این است که در یک منطقۀ اش یک فصل و یک حالزندگی من همه»

 (. 01: 0905)هدایت، « سردسیر و در تاریكی جاودانی گذشته است
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مایۀ زمان مرتبط است؛ مثالً رودا پیوند درون خود با ، بیشتر بندها به بنهاموجدر 
بخشی به گذر زمان و زندگی، از دهد و با تشبیه و جانگذر زمان را چنین نشان می

 گوید: انسان به زمان می وابستگی
درپی، هاي پیشوم. زندگی با ضربهبه این ترتیب از دورة تابستان جدا می

آورد. ]...[ این را اش را از دریا درمیهاي ببر، کاکل تیرهناگهان مانند جهش
گویم همین دم است؛ این اولین روز تعطیالت تابستانی است. این که می

: 0993ایم )وولف، ت که ما به آن وابستهقسمتی از هیوالي مكشوفی اس
000 .) 

شمارانۀ است. در زمان گاه هاموجو  بوف کورو کُندي زمان در  بحث دیگر شتاب
صورت گسسته و سریع، از کودکی تا پیري ، راوي با حذف در روایت، بهبوف کور

م دنیا کند. در زمان ذهنی نیز، گاهی به حضور خود در آغاز و انجاخود را مرور می
 کهکند میلحاظ عاطفی تأیید نماید یا سیر سریع زمان براي خود را بهاشاره می

دهندة شتاب مثبت در زمان داستان است. همچنین وجود دو زمان قدیمی و نشان
صورت نزدیک به معاصر در دو بخش رمان حرکت تند شخصیت در مسیر زمان را به

  دهد.سوررئال نشان می
دي زمان و شتاب منفی وار داستان عمدتاً کنُو درعین حال دایره از طرفی سیر خطی

دهد؛ زیرا راوي با وقفه در روایت رویدادها، مدام به توصیف و تفسیر را نشان می
پردازد. او تمرکز بر دیر گذشتن زمان را هاي ذهنی میروایتاحساسات و افكار و خرده

کند و حتی کنُدي دقیقه نیز بیان میبهدقیقهساعت، بهروز، ساعتبههاي روزبا ذکر واژه
 برد.زمانی و غلبۀ مرگ و توقف در زندگی و افكار خود نیز پیش میزمان را تا حد بی

شود؛ ها مرور میسالی شخصیت، مسیر کودکی تا بزرگبوف کور، مانند هاموجدر 
شخصیت، نه ذکر  ، بلكه آهسته و با شیب مالیم و با هدف نفوذ به درونسرعتاما نه به

ها در تمام مراحل زندگی طوري که روان شخصیترویدادهاي مختلف عمر او؛ به
شود. هاي ذهنی فراوان صرفاً کُندي زمان احساس میروایتشود و با خردهواکاوي می

با این حال، کُندي و تندي زمان در هر دو اثر در خدمت نشان دادن حاالت مختلف 
 .مایۀ رمان استو تكامل او و نمایش درون شخصیت اصلی و سیر تبدیل
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 هاموجو  بوف کوردر  . مكان1ـ2
شود: مكان وقوع رویدادها بحث درخصوص مكان روایت به دو بخش اصلی تقسیم می

، مكان روایتگري هاموجها، مانند و مكان روایتگري. اگرچه در بسیاري از رمان
زیرا داراي وجه استعاري است.  جاي تأمل دارد؛ بوف کوربرانگیز نیست، در بحث

نویسد و مكان حضور سایه و روایتگري داستان اتاقی اش میگوید براي سایهراوي می
شود و از ارتباطش با می صورت معناداري از آن نام بردهاست که بیش از صد بار به

 دانم دیوارهاي اتاقم چهنمی»گوید: رود؛ مثالً راوي میزندگی سخت راوي سخن می
(. 91: 0905)هدایت، « کردتأثیر زهرآلودي با خودش داشت که افكار مرا مسموم می

ها، وسایل و متعلقات آن همگی جنبۀ استعاري دارد و با فضاي فضاي این اتاق، ویژگی
و داللت بر احساس تیرگی، بدبختی  مایۀ داستان هماهنگ استذهنی شخصیت و درون

ر بخش اول رمان، او از سوراخ باالي رف منظرة مثالً دهاي راوي دارد؛ و محدودیت
 ود اوست تا ابعاد دیگري از وجودش،بیند و این روزنه راهی به درون خبیرون را می

را از آنجا ببیند و بشناسد. در بخش دوم، اتاق راوي دو  ،یعنی زن اثیري و پیرمرد قوزي
چه و دکان قصابی و شود و دیگري رو به کودریچه دارد که یكی رو به حیاط باز می

گفتۀ راوي، هر دو دریچه او را به دنیاي خارج، یعنی دنیاي بساط پیرمرد خنزرپنزري. به
کند. البته راوي در بخشی از رمان، مشخصاً پیرمرد خنزرپنزري را از ها، متصل میرجاله
 خواند و در مراحل تكاملش خود را نیزخدا میداند و او را نیمچهها جدا میرجاله
ها با داشتن بُعد استعاري، راوي را به درون خود بیند. بنابراین این دریچهخدا مینیمچه

کند؛ یعنی دایه، لكاته، هایی که هریک بُعدي از وجود او هستند، متصل میو شخصیت
 قصاب و پیرمرد خنزرپنزري.

 هاي دیگري مانند طبیعت بیرون از خانه و فضاي شهر ري نیز صحنۀ داستانمكان
مربوط به ري و تهران در  بوف کورجغرافیایی داستان گیرند. مكان تاریخیقرار می

لی دوران باستانی تا پیش از معاصر است و با شواهد تاریخی انطباق دارد )ر.ك: حسن
(. فارغ از واقعی یا سوررئال بودن این 012ـ019: 0991و  013ـ009: 0992و نادري، 

ها با دیگر عناصر داستان گره ن و توصیفات مربوط به آنهواي این اماکوها، حالمكان
ها مرتبط است؛ مثالً در صحنۀ انتقال جسد زن وهواي ذهنی شخصیتو با حال خورده
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ها همگی دال بر انجماد دارند کنندة آناثیري به گورستان، فضا، مكان و واژگان توصیف
زن اثیري است و حتی  و این صفات مطابق با شرایط روانی راوي در زمان مرگ

اش است و هماهنگ با شخصیت زن و سردي و سكوت او و خصوصیات فیزیكی
پنهان بودن، ساکت و دور از دسترس بودن و مرگ و نیستی را نمایان اوصافی همچون 

  کند:می
بود. روي یک هاي کبود گیر کرده ها و کوهاینجا محوطۀ کوچكی بود که میان تپه

هاي کلفت و یک رودخانۀ خشک در آن ناهاي قدیمی با خشتکوه آثار و برشته
سروصدا بود. ]...[ این شد ـ این محل دنج، دورافتاده و بینزدیكی دیده می

شد جایی به فراخور ساختمان هاي درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار میچشم
 (. 90: 0905کرد )هدایت، اش پیدا میو قیافه

هد کارکرد زمان و مكان در خدمت ساختار و محتواي اثر دشواهد مذکور نشان می
وهوا و افكار وي هماهنگ هستند. راوي است و با حال و در خدمت واکاوي شخصیت

شده رنگ رؤیا و ها در این اثر، شاعرانه است و فضاهاي ترسیمهمچنین توصیف مكان
 هواي واقعیت عینی را ندارند.وخیال دارد و حال

ها ، وجه استعاري دارد. کرانۀ ساحلی آغاز فصلبوف کورنیز، مانند  هاموجمكان در 
شكنند، همان کرانۀ زندگی و مرگ است کوبند و درنهایت بر آن میها بر آن میکه موج

میرانند. مكان در کشانند و درنهایت میها به خود میها را همچون موجکه شخصیت
مكانی در این رمان نیست که بازتابی  هاست و تقریباً هیچپیوند عمیق با شخصیت

هاي طبیعی و ها را در خود نداشته باشد. چه مكانهمسو یا متضاد با درونیات شخصیت
هاي اجتماعی، شهري و صنعتی همگی با احواالت شش شخصیت و بكر و چه مكان

و گوید برنارد از شلوغی شهر در آغاز صبح می روي رمان مرتبط هستند؛ مثالًپیش ریتم
ما غران »دهد: آن را درمقابل حس انتظار خود براي رسیدن به ایستگاه قرار می

خواهیم در پهلوهاي شهر مثل نارنجكی در کنار جانوري جسیم و گذریم. انگار میمی
: 0993)وولف، « کند و منتظر ماستمادروار و با شكوه بترکیم. شهر همهمه و زمزمه می

013 .) 
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پردازي و عناصر زمان و مكان در ، پیداست که صحنهبا توجه به مطالب پیشین
در خدمت روایت داستان قرار ندارد و هدف از ساخت و پرداخت  بوف کورو  هاموج

در امتداد نهاد شخصیت  بلكه این عناصر اساساًپذیر کردن روایت نیست؛ ها واقعنآ
ها را از اگر آن کنند؛ عناصري کهبینی او را به مخاطب القا میهستند و حس و جهان

رچوب بیرونی آن را حذف ها حذف کنیم، بخشی از اطالعات روایت و چامتن رمان
ایم. هایی از وجود، بینش و زاویۀ دید شخصیت را متالشی کردهبلكه پاره ایم؛نكرده

مایۀ درون ایم؛ زیرامایۀ داستان را مبهم کردهپردازي و پیرو آن، درونشخصیتعبارتی به
 ها.دهد، نه رویدادها و کنشها خود را نشان میر در لواي فضاي ذهنی شخصیتاین آثا

زمان و مكان و فضاسازي در دو اثر مورد بررسی  دهدمطالب یادشده نشان می
این عناصر در آثار غنایی  عالوهه همتایان خود در رمان مدرن دارد. بهشباهت زیادي ب

بلكه در خدمت  نِ فردي شخصیت نیستند؛در خدمت م جنبۀ شاعرانه هم دارد و صرفاً
یعنی نمادین، استعاري و سرشار از  هاي هنري آن نیز قرار دارند؛و جنبهعد غنایی اثر بُ

شود هاي مدرن دیده نمیتوصیفات شاعرانه و رؤیاگونه هستند. این امر در تمامی رمان
  و از شروط آثار غنایی مدرن است.

 . نتیجه3
ها را در ، مشابهت کلی آنهاموجو  بوف کورشواهد دو رمان  پژوهش حاضر در بررسی

دهد. عناصر داستان در کارگیري عناصر داستان نشان میپردازي و بههاي داستانشیوه
تعریف رمان غنایی  اس الگوهاي تصویري که اساس و پایۀبراس هاموجمانند  بوف کور

پردازي )زمان و ردازي و صحنهپرنگ، زاویۀ دید، شخصیتاست. پی شكل گرفته ،است
پارچه در خدمت بیان شاعرانۀ نهاد شخصیت و بینش گیري یکمكان( همگی با جهت

ها در هر دو رمان بسیار هاي مورد بررسی، کارکرد آنرغم تفاوت مثالو علیاو هستند 
ی نگرش و مانند شعر غنای همگی در خدمت ژانر غنایی هستند طوري که؛ بهشبیه است

محور و در هر دو اثر از نوع شخصیت رنگد. پیندهشخصیت را نشان می شخصی
رنگ در توان گفت پیواقع میاز نوع جریان سیال ذهن نیست؛ در اما لزوماً ؛ذهنی است

ها و خوان بودن آناثر استعاري است و سیر عمودي دارد و یكی از دالیل سخت هر دو
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در  ها را عمدتاًاست. ژانر رمان این ویژگی مینوانندگان نیز هدشوار با خ ارتباط نسبتاً
عبور از گرایانه در مسیر هاي واقعزیرا رمان است؛ هایی از رمان مدرن تجربه کردهنمونه

سمت شعر حرکت کردند و برخی از خصایص یادشده را در رمانتیسم و سمبولیسم، به
، هاموجاي مدرن مانند هبرخی رمان راینمنطق شاعرانۀ رمان مدرن بروز دادند. بناب

مرزهاي شعر و نثر را بسیار نزدیک کردند و با بیشترین نزدیكی به شعر غنایی، منطق 
، بر نمایش احساسات، نگرش و فردیت گرایانۀ نثر نمودندگزین منطق واقعشعر را جای

. به همین نش درونی او را جایگزین کنش ساختندو هیجان و ت کردند شخصیت تمرکز
، هاییگیرد و سپس با تفاوتنیز ابتدا در مجموعۀ رمان مدرن قرار می ف کوربوترتیب، 

ها و تصاویر براي نمایش فردیات و درونیات کارگیري وقفهجمله نمایش تصویر و بهاز
وجود داشتن کند و باز رمان مدرن محض جدا میشخصیت، مرز رمان غنایی مدرن را ا

نر رمان غنایی مدرن قرار در زیرژا سوررئالیسم و تا حدي گوتیک،خصایص سبک 
 بوفبود. خلق  هاي رمان فارسی شفاف نشدهکنون در پژوهشگیرد. این موضوع تامی

گیري این گونۀ ادبی در ادبیات در جایگاه رمان غنایی مدرن سرآغازي براي شكل کور
 هاي مدرنشود و با توجه به شباهت و وجوه اشتراك برخی از رمانمعاصر ایران می

هاي قابل بررسی دیگري نیز در رمان معاصر این نوع ادبی نمونه فارسی با آن، احتماالً
  فارسی دارد.

 ها نوشتپی
چاپ شده  هاخیزاب، با ترجمۀ پرویز داریوش و با عنوان 0951براي اولین بار در سال  هاموج. رمان  0

استفاده  هاموججا از عنوان ه، همهپارچگی متن، غیر از مورد یادشداست. در این مقاله، براي یک
 است.شده 

2. lyrical novel 
3. german romanticism 
4. Werther 
5. French symbolism 
6. The Fruits of the Earth 
7. The Waves 
8. realism 
9. naturalism 
10. allegorizing reality 
11. consciousness 
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12. unconscious 
13. portrayal 
14. poetic emotion 
15. experience 
16. allegory 
17. Lyrical “I” 
18. protagonist 
19. internal 
20. subjective 
21. reflective 
22. essayistic 
23. pictorial 
24. musical 
25. lyrical process 
26. lyrical mood 
27. lyricism 
28. lyric mode 
29. narrative mode 
30. traditional fiction 
31. horizontally 
32. imagistic mode 
33. vertical movement 
34. narrative elements 
35. central ordering principle 
36. space 
37. spatial 
38. association manner 
39. action 
40. conflict 
41. crisis-climax 
42. tension 
43. inward penetration 
44. outward progression 
45. Point of view 
46. first person point of view 
47. closed point of view 
48. protagonist-narrator 
49. omniscient voice 
50. genre 
51. vertical ordering 
52. self-reflexive character 
53. time and place 
54. realistic novel 
55. setting 
56. subjective narrator 
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57. poetic 
58. imaginative 
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شخصیت چندبعدي در سه قطره خون، بوف کور، شازده »(. 0990ـ0991) حیدري، محبوبه
 .011ـ35. صص95و  90ش هاي ادبی.پژوهش. «احتجاب و ملكوت

نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران )با تكیه بر ادبیات پیش (. »0995یش، امید )کذاکري
 .021ـ019. صص090ش جستارهاي ادبی.«. از اسالم(

. 02و  00ش .خرد و کوشش«. انواع ادبی و شعر فارسی(. »0952کدکنی، محمدرضا )شفیعی
 .009ـ91صص

. 9. چداستان یک روح. )شرح و متن بوف کور صادق هدایت((. 0931شمیسا، سیروس )
 تهران: فردوسی.

گرانه بوف تحلیلشكنی روانصادق هدایت و هراس از مرگ، ساخت(. 0993صنعتی، محمد )
 مرکز. نشر . تهران:3. چکور
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ندگانی و مرگ مرد اثیري: سیري در ز(. 0911میرحسینی )راد، حسن و جالل قیامیعطایی
 . تهران: روزگار.صادق هدایت
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 .090ـ003. صص0ش شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(.سبک
روایت  هاي ویرجینیا وولف:بوف کور صادق هدایت و خیزاب(. »0993منتشري، ایرج )

 .10ـ09. صص2ش  .1د هاي ادبیات تطبیقی.پژوهش«. زدگیروایت
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Abstract  
Modern novel, in contrast to novels in the classical sense and a realistic 
format and style, have types that are studied and explained in Western 
research but it is relatively new in Persian fiction. Some researchers have 
suggested that the novel The Blind Owl falls into the subgenre of the 
modern lyrical novel. The present study was conducted to evaluate The 
Blind Owl in detail at this location. To this end, Ralph Freedman's theory 
of the modern lyrical novel has been used, and according to this theory, 
we have analyzed the elements of the story, namely the plot, the point of 
view, the characterization, and the staging (time and place). For better 
evaluation of The Blind Owl in Modern Lyrical Novel, a comparative 
study of it with Virginia Woolf's The Waves has been done, which Ralph 
Freedman considers it as an example of a modern lyrical novel. The 
results of this comparative and theoretical study confirm the views of 
previous researchers on the lyric form of The Blind Owl.  The result 
showed that the elements of the story in The Blind Owl are presented like 
The Waves based on poetic image and structure, and all of them serve to 
show the inner nature and attitude of the character to himself/ herself and 
the world around him/her. The description of these similarities and 
coordination with Ralph Freedman's theory has placed the novel in the 
subgenre of the modern lyrical novel and introduces this novel as the first 
modern Persian lyrical novel. 
Keywords: Modern lyrical novel, genre, Freedman Ralph, The Blind 

Owl, The Waves. 
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