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بررسی و تحلیل تقابلهاي دوگانه در بو كور صادق هدایت
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چكیده
«تقاب های دوگانه» يکی از مهمترين کارکردهای ذهن جمعی بشر است و اساسیترين مفهوم ساختارگرايی را
تشکی میدهد .نخستین بار نیکالی تروبتسکوی ،واجشناس ( 1125-51515م ).از اصطالح «تقاب های دوگانه» نام
برد .از آنجايی که اساس ساختارگرايی بر تقاب های دوگانه است ،در پَساساختارگرايی نیز نشانههايی از يک حرکت
متقاب  ،با دو پاره کردن نشانه به دال و مدلول قاب درک است .در حقیقت ،آواها و انديشهها ،تودههای بیشکلی
هستند که در میان آنها صورت به وجود میآيد .اين شک گیری با استفاده از روابط جانشینی و عناصر همنشینی
انجام میگیرد .با بررسی ساختار داستان بوف کور میتوان به ساختار تفکر نويسندۀ آن پی برد .به نظر میرسد ،متن
داستان بوف کور تشکی دهندۀ يک نظام فکری است که اين نظام ،ماتريسی از تقاب هاست .همچنین در شرح
ساختار بوف کور بايد گفت که اساس اين کتاب بر تقاب های متضاد و پاردوکسی است .وجود تقاب در اين اثر
موج

تحوالتی عظیم و گسترده گرديده و از سوی ديگر ،سب

شده تا در اين اثر ،ايدۀ وحدت از کثرت نزج و

شک بگیرد و در اص اساس فلسفه بوف کور نیز بر همین مبناست .اين پژوهش ،به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و
استواری بر چارچوب نظری «تقاب های دوگانه» ،میکوشد با ردگیری اين کارکرد در بوف کور به اين پرسش
بنیادين پاسخ دهد که نظام فکری مبتنی بر تقاب های دوتايی اين اثر چیست؟ تقاب های دوگانه يکی از محوریترين
بنمايهها در بوف کور است که در سه حوزه تضاد ،پاردوکس و توصیف قاب بررسی است.
كلیدواژهها :بوف کور ،هدايت ،تقاب های دوگانه ،روساخت ،ژرفساخت.

* دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیامنور.

Asieh.zabihnia@gmail.com
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مقدمه

الف) محور همنشینی

زبـان مهمتريـن وسیـلۀ ارتبـاطی بشـر و در

براساس روابط اجزای حاضر در پیام برای بیان

زمرۀ نهادهـای اجتـماعی اسـت و اهمیـت

اين خصوصیت ،اصطالح «تباين» را به کار

زبـان در شنـاخت انسـان و تأثیر آن در تکامـ

میبرند.

انسـانی غیـرقابـ

انکار است« .هر نظام زبانی

عبارت است از يک سلسلـه تفاوتهای صدايی
که با يک سلسله تفاوت های معنايی ترکی
شدهاند»( .مقـدادی )121 :1215 :محتـوا

ب) محور جانشینی

7

بـ راساس روابط اجزای غاي
1

«مفهـوم دو وجهی متقابـ زبـان/گفتـار مفهومی

در پیام که

اصطالح «تقابـ » بـه آن گفته میشـود( .نجفی،
 00 :1211و )00

محوری در آراء سوسور( 3زبانشناس سوئیسی

«جانشینی» (طبقۀ کلی نشانههايی که به

 1501 -1112م) است»( .بـارت)11 :1215 ،

جای يکديگر قرار می گیرند) و «همنشینی»

همچنین زبان« 2دال > 0مدلول ،0مجموعهای از

(جايی که نشانه ها در کنار يکديگر در يک

نشانههاست»( .نجفی« )15-20 :1211 ،معنای

زنجیره قرار می گیرند) فرق دارند( .ايگلتون،

هر نشانه در زبان ،ناشی از تفاوتی است که آن

)121 :1225

نشانه با نشانه های ديگر دارد و نه نتیجۀ رابطۀ

گريما 5ماده اوّلیه و خام هر روايتی را

قطعی آن با يک مفهوم»( .مقدادی)121 :1215 ،

تقاب های دوگانه میداند .به نظر وی تقاب ،

از تقاب هايی که سـوسـور بیـان کـرده روابـط

ارتباط ،ارتباط و همنشینی اين تقاب های دوتايی

همنشینـی و جـانشینـی اسـت« .آوا و انديشـه،

باع

ايجاد موقعیت جدلی و بسط و گسترش

تـودههای بیشکـ هستنـد کـه در میـان آنهـا

طرح میگردد( .اسکولز)101 :1252 ،

صورت به وجود میآيد اين شک گیری با

از آنجا که ساختارگرايی ،ريشه در نظريات

استفاده از روابط جانشینی (غالباً براساس

سوسور دارد ،اساس آن را بر تقاب های دوگانه

الگوهای صرفی) و عناصر همنشینی (غالباً

می دانند تا جايی که جاناتان کالر 1مینويسد« :به

براساس الگوهای نحوی) انجام میگیرد»( .دينه

راستی مناسباتی که در بررسی ساختاری،

سن )32 :1255 ،زبان در هر آن بر روی دو

مهم ترين رابطه دانسته میشوند ،سادهترين نیز

محور عم میکند:

هستند :تقاب های دوگانه» (احمدی)32 :1255 ،
و بـه تعبیـر ديگـر« ،اساسیتريـن مفهـوم

1. Content
2. De Saussure
3. Language
4. Signifiant
5. Signifie

6. Syntagmatic axis
7. Paradigmatic axis
8. Greima
9. Jonathan Color

بررسی و تحلیل تقابلهاي دوگانه در بو كور صادق هدایت

41

ساختارگرايی ،تقاب های دوگانه است»( .عبیدی-

پايۀ تقاب های دوگانه میشناسد( .بارت:1215 ،

نیا )31 :1255 ،پَساساختارگرايی نشانههايی از

)11-31

يک حرکت متقاب قاب درک است؛ با دو پاره

«رومن ياکوبستن1510-1152( 2م ).تحت

کردن نشانـه بـه دال و مدلـول( ...مقـدادی،

نظريات «تروبتسکوی» و «سوسور» تقاب های

)121 :1215

دوگانه را از ويژگیهای ذاتی زبان میدانست.
وی در نظريه خود از اين انديشه بهره برد.
«کـلـودلـوی اسـتـروس ،0انـســانشنـاس

تعریف تقابلهاي دوگانه
اصطـالح «تقـابـ های دوگـانـه» از اصطـالح

ساختارگرا ( 1155 -3551م ).معتقد بود که از

انگلیسی « »Binary Oppositionsاخـذ شـده

عملکرد های بنیادين ذهن آدمی ،خلق تقاب -

اسـت Binary .در زبـان انگلیسی نشانـۀ

هاست .او همچنین متأثر از نظريات ياکوبستن و

دوگانه بـودن اسـت)Guddon, 1999: 82( .

حلقۀ اتصال فرمالیستها با ساختارگرايان است.

نخستین بار نیکالی تروبتسکوی 1واجشناس

او معتقد است « :با بررسی ساختار قصههای يک

( 1515-1125م ).از اين اصطالح نام برد

ملت ،می توان به ساختار تفکر آن جامعه پی برد.

(احمدی )215 :1211 ،و آن را بنیان اصلی

از نظر وی ،مجموعه قصههای يک ملت،

ارزشـی مراتبـی معـرفـی کـرد کـه ريشـه در

تشکی دهندۀ يک نظام هستند که هر قصه به

تـاريـخ فرهنـگی دارد .فردينـان دوسـوسـور،

طور جداگانه جزئی از اين نظام است .وی اين

در نظريات خود در مورد زبان /گفتار ،دال/

نظام را ماتريسی از تقاب ها میداند :باال /پايین،

مدلول و محور همنشینی /جانشینی از اين

اين جهان /آن جهان ،فرهنگ /طبیعت»( .اخوت،

اصطالح استفاده کرده است( .عبیدینیا:125 ،

 00 :1211و )02

 )32اصطالح تقاب های دوگانه ،به عنوان

اشتراوس تحت تأثیر نظريات ياکوبستن،

مفهومی بنیادی در گسترۀ وسیعی از نوشتههای

تقابـ های دوگانه را مهمترين کارکرد ذهن

نظريه پردازان بزرگ قرن بیستم در زمینههای

جمعی بشر میداند( .عبیدینیا )31 :1255 ،به

زبانشناسی و فلسفی تا نقدهای ادبی مبتنی بر

عقیـدۀ روالن بـارت اساسـیترين مفهـوم

ساختارگراي ی و پَساساختارگرايی به کار رفته

ساختارگرايی ،تقاب های دوگانه است( .بارت،

است( .مقدادی )125 :1215 ،روالن بارت

3

)10 :1215
0

( 1110-1155م ).نیز اساس نشانهشناسی را بر

تزوتان تودوروف (متولد  1121م ).در

1. Nikolai Trvbtskvy
2. Roland Barthes

3. Roman Yakvbsn
4. Claude Levi-Straus
5. Tzvetan Todorov
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نظرياتـش دربـارۀ دستـور زبـان روايـت،

کمک کننده /مخالف) به کارکردهای روايی

کوچک ترين واحد روايی را گزاره میداند .وی

جهت می دهند و در هر روايتی اين سه جفت

براساس قواعد دستور زبان ،گزارهها را به اسم،

دوتايی ديده میشوند( .عبیدینیا)31 :1255 ،

فع (کنش) و صفت تقسیم میکند .صفتهايی

اصطالح تقاب های دوگانه در نظريههای

که در اين گزاره های روايی میآيند از تقاب های

پساساختارگرايان ،بهويژه شالودهشکنی دريدا که

دوگانه مث شادی /اندوه ،نیکی /بدی و ...شک

جزئی از پساساختارگرايی است ،نقش اساسی

بین دو

ايفا می کند و از مفاهیم کلیدی است .با تلییرات

گرفتهاند .هم چنین در يک گزاره تقاب

ايجاد فع میشود .کلود

اساسی که ژاک دريدا (متولد  1125م ).در دهۀ

برمون با دقت بیشتری نسبت به تودوروف به

 1125در نظام فکری غرب پديد آورد ،مفهوم

عنصـر انجـامدهنـده يعنـی اسـم (شخصیـت)

تقاب های دوگانه هم دچار تحول بنیادی شد .به

می پردازد .وی شخصیتها را به دو دسته تقسیم

طور مشابه پايه و اساس کاربرد روزانۀ زبان،

میکند :کنش گر و کنش پذير؛ که اوّلی نقش

همین نظام تقاب هاست .طرح تقاب های دوگانه

فاعلی و دوّمی نقش مفعولی دارند( .تودوروف،

در تمامی سطوح زبان ،مشخص و قاب پیگیری

)55 :1211

است .به نظر وی در اساس هر متنی اين

اسم (شخصیت) باع

در هـر اثـر تقابـ

بیـن اين دو عنصـر،

کارکردهای داستانی شکـ

میگیرنـد و طرح

تقاب های دوگانه وجود دارند و بین سلسله
مرات

مرکز يک متن و حاشیۀ آن ،اين تقاب

روايـت بـه حـرکت درمیآيـد .بـرمـون در

برقرار ا ست .در بعضی از متون عناصری چون

بررسی روايت ،آنها را به پیرفتهايی تقسیم

خوبی ،راستی و ...در مرکز قرار دارند ،اما در

میکند که اين پیرفت ها از سه مرحله ساخته

بعضی از متون در حاشیه قرار دارند .دريدا در

شدهاند:

روش شالودهشکنی خـود ،بـه واژگـونـه کـردن

 .1وضعیتی که امکان دگرگونی دارد.

پايگان (سلسله مراتـ ) در همـۀ تقابـ هـای

 .3دگرگونی رخ می دهد يا نمیدهد.

دوگانه معتقد است .در اين روند واژگونهسازی،

 .2وضعیتی که محصول دگرگونی يا عدم

جزء فرعی ،به نیمۀ مهمتر تقاب دوگانه تبدي

دگرگونی است ،پديد می آيد( .احمدی:1211 ،

میگردد .همچنین دريدا به ماهیت بیثبات روند

)122

داللت اشاره می کند .برای نشان دادن رابطۀ بی
سهگانه براساس

ثباتِ دال و مدلول ،او واژۀ « »differenceرا به

دوگانه نمود پیدا میکنند .به نظر گريما،

کار می برد که در زبان فرانسه ،به معنای «تفاوت»

مناسبات و تقاب های میان شخصیتهای دوتايی

و «به تعويق انداختن» است .معنای نشانه در

(شناسنده /موضوع شناسايی ،فرستنده /گیرنده،

عین حال که ناشی از تفاوت میشود ،ناشی از به

روايت در اين مراح
تقاب
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تعويـق افتـادن دائـمی رونـد داللـت نیـز

شريفی ولدانی ،غالمحسین؛ میری اص ،

هست .برای مثال ،وقتی در فرهنگ للت معنای

کلثوم (تابستان « .)1211بررسی تقاب های

کلمۀ «معنی» را جست وجو کنیم ،در برابر آن

دوگانه در رمان :روی ماه خداوند را ببوس».

«داللـت» قـرار دارد و در بـرابـر کلمـۀ

مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز .شمارۀ دوم.

«داللت»« ،معنی» و «مضمون»( .مقدادی:1215 ،

سال چهارم .صص .131 -105
طالبیان ،يحیی و همکاران (« .)1255تقاب -

)125-115
اساس بح

دريدا دربارۀ تقاب های دوگانه

و فاصله ،نتیجۀ منطقی بح های نشانهشناسیک

های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی» .مجله
گوهر گويا .دوره  .2شماره  .0صص .31-20

است .اما تقابلی خاص که او مطرح میکند،

فاضلی ،فیروز؛ پژمان ،هدی (پايیز و

يعنـ ی تقاب گفتار /نوشتار و نقد اين پندار که

زمستان « .)1212فراروری از تقاب های دوگانه

در گفتار ،معنا حاضر است (و اساساً نقد اين

در ديوان حافظ ،سیستان و بلوچستان».

پندار که حضور معنا ممکن است) بحثی تازه

پژوهشنامۀ ادب غنايی .سال  .13شماره .32

است .به نظ ر دريدا ،متافیزيک غربی ،همواره

صص .033-003

اسیر اين پندارها بوده است .اص دکارتی «من

عبیدینیا ،محمدامیر؛ داليی میالن ،علی

می انديشم ،پس هستم» استوار به اين اص است

(تابستان « .)1255بررسی تقاب های دوگانه در

که «من» يا «خود» همواره حاضر است ،همچون

ساختار حديقه سنايی» .پژوهش زبان و ادبیات

دلی

اص

هستی است و مفاهیم حقیقت و

فارسی .شماره  .12صص .30-03

تجربه و ديگر موارد ،همه در اين جهان «کالم

کريمی ،احمد؛ رضايی فومنی ،مهیال

محور» متکی به آن هستند( .احمدی:1215 ،

(زمستان « .)1215بررسی تقاب های دوگانه در

 215و )211

ساختار نحوی و انديشهگانی غزلیّات امیر

فیروزکوهی .فصلنامه تخصّصی زبان و ادبیّات
فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد .شماره .23

پیشینۀ تحقیق
تاکنون مبح

تقاب های دوگانه در بوف کور

صادق هدايت به عنوان کارکردی جداگانه

صص .121-110
نبیلو،

علیرضا (بهار « .)1213بررسی

و بررسی نشده است .اما درباره کاربرد

تقاب های دوگانه در غز های حافظ» .نشريه زبان

تقاب های دوگانه در آثار ادبی زبان فارسی

و ادبیات فارسی .مجله دانشکده ادبیات و علوم

تاکنون چند مقاله نوشته شده که به شرح زير

انسانی دانشگاه خوارزمی .دوره  .31شماره 10

است:

( .)11صص .21-11

تحلی
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تقابل هاي روساخت و ژر

ساخت در بو

مقوله از زندگی هدايت نشأت گرفته شده است.
دربارۀ حیات هدايت آوردهاند که او معموالً دو

كور
ريمون کنان 1مفاهیم روساخت و

حالت روانی کامالً متفاوت و حتی متضاد

ژرفساخت را از «دستور زبان گشتاری-

داشت :يا سر لطف بود يا سر غض ( .خامهای،

زايشی »3اقتباس گرفته است .او معتقد است که

 )130 :1225مقالۀ حاضر تالش دارد تا انواع

بـا کمـک مجموعـهای محـدود از قواعد

تقاب های دوتايی را در بوف کور بررسی و

ژرفساخت (ساختسازهای) 2و مجموعهای از

تحلی کند.

شلومی

قواعد گشتاری که ژرف ساخت را به روساخت
تبدي

میکنند ،میتوان بیشمار جمله تولید

کرد .در حالـی کـه روساخـت صـورتبندی

 . 1تقابل در سطح روساخت در بو

كور

صادق هدایت (تضاد)

مشـاهـده اسـت.

يکی از صنايع بديعی و مشهود در بوف کور،

ژرفساخت -با شک سادهتر و انتزاعیتر خود-

صنعت تضاد است که تقاب

را در اين رمان

در زير روساخت قرار دارد و فقط با پس

بیشتر نمود می بخشد .تضاد و طباق 2مطابقه

کشیدگی 0فراينـد گشتـاری ديده مـیشـود.

آوردن دو لفظ متقاب است .در بالغت انگلیسی

جمالت،

معموالً تضاد از اجتماع صفت يا موصوفی

عبارات ،واژگان ،تر کیبات و نظاير اينهاست،

متضاد درست میشود (داد )133 :1215 ،و اين

روساخت اثر و بخش درونی و محتوا را

تضاد خواه ناخواه در زبان متجلی میشود ،زيرا

ژرفساخت اثر» میداند( .شريفی و میری،

بوف کور رمانی ساده نیست و حصارهايی

 120 :1211و )120

مخفی همواره آن را چون دژی مستحکم در بر

سـازگـان جمـله ،قـابـ

امامی « بخش بیرونی را که شام

اساس کتاب بوف کور هدايت مبتنی بر

گرفته اس ت و برای دستیابی به جوهرۀ

تقاب های دو تايی است .در واقع الگوی 0اين

هرمونوتیک آن ،بايد به دنیای کلیدواژهها راه

اثر يعنی «بافتی که همۀ اجزای داستان را در

برد .جهانی که هر واژهاش به منزلۀ گشايشی

خود جای میدهد و آنها را به نحوی به هم

است که میتواند ما را به قلعۀ راز و رمز داستان

مربوط میکند» ،بر همین اساس شک

گرفته

است( .شمیسا )153 :1252 ،به نظر میرسد اين

وارد کند( .غیاثی 35 ،1 :1211 ،و )31
در حقیقت ،بوف کور قصهای است که
روساخت آن حکايتگر ژرفساختی ويژه و در
جهت فهم آن بايد به نشانهشناسی پناه برد.

1. SH. Rimmon-Kenan
2. Nrative grammer
3. Phrase-s Transformational getructure
4. Backward retracting
5. Pattern

6. Oxymoron

بررسی و تحلیل تقابلهاي دوگانه در بو كور صادق هدایت

(همان ) 0 :همچنین در ساختار سبکی بوف کور،
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میشدم ( .»...همان)155 :

زبان و فکر تؤامان هستند .زيرا هر فکری در

« -هرکس ديروز مرا ديده ،جوان شکسته

نحو،

و ناخوشی ديده است ولی امروز پیرمرد قوزيی

ترکیـ  ،کاربردهای فعلی ،گزينش للات و...

میبیند که موهای سفید ،چشمهای واسوخته و

زبان خاصی متجلی میشود ،يعنی از حی
میتوان بینش های خاصی را رديابی کرد.

ل

شکری دارد( .»...همان)315 :

بنابراين ،به سادگی میتوان دريافت که

 « -امید نیستی پس از مرگ بود .فکر

بوف کور از اصولی مطابق با درخواستها و

زندگی دوباره مرا میترسانید خسته میکرد .من

تمايالت درونی نويسنده پیروی کرده و برای

هنوز به دنیايی که در آن زندگی میکردم انس

فهم آن ،به ناچار بايد بر پیکرۀ عناصر

نگرفته بودم( .»...همان)313 :

انديشگانی صادق هدايت نظر افکند( .نادری و
ساجدیراد)332 :1211 ،

 « ...و از زورمندان زمین و آسمان ...گدايی میکردند( .»...همان)313 :
 ...« -مگر خدا آن قدر نديده بديده بود

تقابل در سطح روساخت
روح

جسم

آخرت

دنیا

مذکر

مؤن

برخی ديگر از اين نوع تقاب در متن بوف
کور عبارتاند از:
 «من سـر جای خودم خشکم زده بود،بی آنکه بتوانم کمترين حرکتـی بکنـم ولـی

( .»...همان)312 :
 عدد دو از ديگر مظهرهای تضاد يعنیساخت و ويرانی است.
 .3كاربرد تقابل و تركیبا ت پاردوكسی
در نثر بوف کور وفور واژگان و ترکیبات
پارادوکسی را فراوان میتوان يافت .برای نمونه
ترکیبات پاردوکسی زير قاب توجه است:

ايـن دفعه با چشم های جسمانی خودم او را

 -دودهها مث

ديدم که از جلو من گذشت و ناپديد شد .آيا او

مینشست( .هدايت)112 :1205 ،

موجودی حقیقی و يا يک وهم بود؟ آيا خواب

 -مردۀ متحرك( .همان)21 :

ديده بودم و يا در بیداری بود( .»...هدايت،

 -سرگیجۀ گوارا( .همان)21 :

)152 :1205

 -خواب عمیق و تهی( .همان)11 :

« -يک قوهای که به ارادۀ من نبود ،مرا

بر

سیاه روی دست و صورتم

 -تشعشع که بايد روشن باشد ،کدر است:

وادار به رفتن میکرد ،همۀ حواسم متوجه قدم-

«تشعشع كدر»( .همان)03 :

های خودم بود .من راه نمیرفتم ،ولی مث آن

 -پنجره ها که بايد روشن باشند سیاه هستند:

دختـر سیاهپوش روی پاهايم میللزيـدم و رد

«پنجرههاي سیاه»( .همان)03 :
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 -درختها که ثابت هستند در رمان بوف کور:

باشد شبیه بود .نمیدانـ م ديوارها با خودشان چه

درختها میگذشتند...و فرار میكردند( .همان:

داشتند که سرما و برودت را تا قل

انسان انتقال

)03

میدادند .مث اين بود که هرگز يک موجود زنده

 -ديوار بلورين( .همان)30 :

نمیتوانست در اين خانه ها مسکن داشته باشد؛

 -تهديدکننده و وعده دهنده( .همان)02 :

شايد برای سايۀ موجودات اثیری اين خانهها

 -چشم ها ،به لحاظ تهديدکنندگی و وعدهدهنده

درست شده باشد»( .هدايت)32 :1202 ،

بودن :چشمهاي مهیب افسونگر( .همان)02 :

 -اصالً من نقاش مردهها بودم .ولی چشمها،

میترسانید و جذب میکرد( .همان)02 :

چشمهاي بسته ا و ،آيا الزم داشتم که دوباره آنها

 -شادی غمانگیز( .همان)12 :

را ببینم ،آيا به قدر کافی در فکر و ملز من

 -به لحاظ اروتیک بودن :كونۀ خیار( .همان:

مجسم نبودند؟
هدايت در ادامۀ همین بخش میآورد که

)110
 -آي ا ممکن بود که اين زن ،اين دختر ،يا اين

چشمهای بست ۀ مرده يکدفعه زنده شد« ،جان

فرشتۀ عذاب (....همان)32 :

گرفت ،چشمهاي بیاندازه باز و متعج

« -گويا همۀ شک ها ،همۀ ريختهای مضحک،

چشمهايی که همۀ فروغ زندگی در آن جمع

ترسناک و باورنکردنی که در نهاد من پنهان بود،

شده بود و با روشنايی ناخوشی میدرخشید،

به اين وسیله همۀ آنها را آشكار میديدم.»...

چشم های بیمار و سرزنش دهندۀ او خیلی

(همان)251 :

آهسته باز و به صورت من نگاه کرد -برای

 -تاریك روشن بود ،روشنایی كدری از پشت

اولین بار بود که او متوجه من شد ،به من نگاه

اتاقم شده بود. ...

کرد و دوباره چشمهايش به هم رفت( .»...همان:

شیشههای پنجره داخ

او-

(هدايت)2 -05 :1205 ،

)05

 -دیوار خانهها مث کرم ش تاب میدرخشند.

 -راوی با اينکه االن در بزرگسالی است ،حالت

(همان)05 :

بچگانه دارد...« :به نظرم میآمد که اين قصهها

هدايـت در وصف خانههای خاکستری
میگويد« :اطراف من يک چشمانداز جديد و بی

سن مرا به عق

می برد وحالت بچگی در من

تولید میکرد( .»...همان)12 :

مانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداري

همچنین راوی بوف کور در حالی که زنده

ديده بودم ...خانه های خاکستری به اشکال سه

است ،جسم او مث مردهها در حال تجزيه شدن

و منشور با پنجرههای کوتاه

است« .اين احساس از دير زمانی در من پیدا

تاريـک بدون شیشه ديده میشد .اين پنجرهها

شـده بـود کـه زنـده زنـده تجزيـه میشدم.»...

گوشه ،مکع

به چشـمهای گیـ ج کسی که ت

هذيانی داشته

(همان)11 :

بررسی و تحلیل تقابلهاي دوگانه در بو كور صادق هدایت
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« -نه تنها جسمم ،بلکه روحم همیشه با قلبم

آشتیناپذير ،از اين ثنويت به انزوا کشاننده و

متناقض بود و باهم سازش نداشتند( .»...همان:

آرزوی وحدت و در نتیجه جاودانگی را مطرح

)11

میکند.
ای رهیده جان تو از ما و مـن

 .3تقابل در سطح ژر ساخت در بو

ای لطیفۀ روح اندرمـرد و زن

كور

مرد و زن چون شود آن يک تويی

هدایت
در بوف کور نشانه های قدرت ،نیرومندی و

چون که يکها محو شد آنک تويی

قوت منحصراً زمینی يا ملموس نیستند؛ اجزای

(مولوی)120 :1212 ،

آن طیفی از ويژگی های قدرت روان ،انديشه و

در مجموع ،بوف کور داستان مجاهدت در

را القاء میکند .از آغاز رمان ،راوی با

کثرت به

تأم

جهت رسیدن به توحید و تبدي

ظاهری آرام و ذهنی پريشان وصف میشود.

وحدت است .بدين ترتی  ،در ژرفساخت ِ

گويی يک نیمه از داستان ساکن است در حالی

بوف کور ،در ک

که حرکت ،جنبش و خیزش از بخش ديگر

يک زندگی آرام و بی دردسر کام است که جز

داستان استنباط میشود .همچنین «بوف کور

با وحدت (زن و مرد ،خودآگاه و ناخودآگاه،

داستان انشقاق 1روح تامۀ بشری و وجود کلی

انسان و خدا  )...تحقق نمیپذيرد( .شمیسا،

واحد به دو جزء است :مذكر و مؤنث.

 )21 :1252همچنین در بوف کور همۀ قهرمانان

کتاب ،آرزوی انسان برای

مرد و روان زنانۀ درونش (آنیما) ،زن و

مرد در حقیقت يک نفر و همۀ قهرمانان زن هم

روان مردانۀ درونش (آنیموس) خودآگاه و

يک شخصیت بیش نیستند و در نهايت اين مرد

ناخودآگاه ،زندگی درونی و بیرونی.

و زن هم يک نفر هستند ،يعنی بايد يک وجود

نويسندۀ بوف کور  ،در شرح ماجرای تضاد

باشند( .همان )31 :مردان وجود مذکر و بیرونی

بین اين دوگانگیها و كثرتی که از وحدت زاده

خود نويسنده (صورتکهای او) و زنان روح

است ،هم نگاهی بیرونی دارد و هم نگاهی

مؤن

درون او ( انسان نوعی) هستند .به طور

درونی ،این جهانی و آن جهانی ،زمینی و اثیري.

کلی ،در بوف کور  ،روان زنانه خود دو جنبه يا

هم سرنوشت يک انسان خاص (نويسنده) مطرح

دو تظاهر دارد« :جنبۀ مثبت و خالق که نويسنده

است و هم انسان به مفهوم مطلق (انسان

آن را «اثیری» میخواند و جنبۀ منفی و ویرانگر و

نوعی)»( .شمیسا)31 :1252 ،

دنیوی که نويسنده به آن «لکاته» میگويد».

بوف کور گاليهای است از اين کثرت ،از

(همان )351 :در عین حال ،بوف کور دو بخش

ايـن انشقـاق ،از ايـن دوجنبـگی فنا آفرين

دارد :بخش اول داستان آن روح اثیري است که
نويسنده میخواهد با آن تنها بماند و متحد شود

1. Division

اما نمیتواند و سرانجام زن اثیری میمیرد يا
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کشته میشود .بخش دوم بوف کور داستان لکاته

همـۀ پـرسوناژهـا يـک نفر هستند ،همۀ مردان

است که نويسنده جنبه جسمی ،دنیوي و زمینی

يک مرد و همۀ زنان يک زن که اين زن و مرد

آن را در نظر دارد ...و همچنین مورد نفرت

هـم در حقیقت يک نفر يعنـی دو جنبـۀ مـذکر

نويسنده است .البته میکوشد که او را به

و مؤن

يک وجود هستند . ...نیز در اليۀ

وضعیت زن اثیری تعالی دهد اما نمیتواند  ...و

پنهانـی داستـان ،در بخـش اول ،بوف کور

سرانجام او را میکشد . ...بدين ترتی  ،در اين

نقاش تبديـ بـه نويسنـده میشـود و در بخش

مبتلی به جسم و زندگی عادي

به پیرمرد

کتاب هم مسائ

دوم جوان بیست و چندساله تبدي

بیان شده است  ...و هم مساي مبتلی به روح و

خنـزپنـزری میشـود ...همچنیـن در متـن

زندگی متعالی . ...نويسنده نفرت خود را از اين

بـوف کور « راوی هم زن خود را فاحشه قلمداد

انشقاق و كثرت و آرزوی خود را برای رجعت

میکند و لکاته میخواند و هم او را معصوم

به عصر و عوالم وحدت اساطیری با للات و

میداند و دوست دارد( .»...شمیسا)22 :1252 ،

سمب های متعددی که غالباً داللت بر قدمت و

بديـنسـان ،تقابـ

در سطـگ ژرفساخت

دیرینگی دارند بیان میکند :ری ،راغ ،گزمه،

«وفاداري و بی وفایی» و «عشق و نفرت» نمود

درهم ،پشیز ،دقیانوس . ...قهرمانان گاهی در

دارد.

مرحله طفولیت سیر میکنند و انگشت سبابۀ
دست چپ خود را میمکند .عدد دو و مضارب

 .4كاربرد وصف در تقابل هاي روساخت و

آن از قبی چهار که در تمام طول کتاب تکرار

ژر

شده است بیانی از همین مسألۀ انشقاق است.

در ژرفساخت بوف کور گويی وصف فرو

(شمیسا )31-35 :1252 ،همچنین کسی (راوی)

خوردن خشم در برابر غض

است و اين فرو

زمان حال خود را شرح میدهد اما در عین حال

خوردن خشم و انتقام در انتهای رمان است که

آیندۀ خود را (=پیرمرد خنزپنزری را) هم به

تبدي به غض

میشود و راوی زن را میکشد.

موازات آن شرح میدهد .پیرمرد از نظر خواننده

در حالی که مخاط

ش صیتی منفی است ،اما از نظر راوی ش صیتی

اواي يا نیمۀ رمان رخ دهد.

مثبت است .داستان بوف کور ،ماجرای انسان و

 -توصیف زن اثیری و زن لکاته (در رو

درون انسان است :روحش ،منهای روح را اگر

ساخت).

بخواهیم تصور کنیم بايد مجسم کنیم يعنی

 -توصیف بیماری راوی در زمان ِ حال و

جسمدار اين است که روح به صورت زن اثیری

توصیف سالمتی وی در جوانی (در روساخت).

که صاح

بدن و فع است نموده شده است.

(همان )112 :در ژرفساخت داستان بوف کور،

ساخت

توقع دارد اين خیزش در

 توصیف ناز معشوق و نیاز عاشق (در ژرفساخت).

بررسی و تحلیل تقابلهاي دوگانه در بو كور صادق هدایت

 توصیف بیم و امید راوی رمان (در ژرفساخت).

41

هدايت ،در بوف کور 12 ،بار از تقاب
ژرفساختی بهره برده که اين آمار در برابر تقاب

ارائۀ آمار براساس تحلیل نمونهها
در بوف کور تقاب های متضاد از حجم بااليی
برخوردارهستند (حدود  21تا) که در جدول زير
به تعداد اندکی از آنها اشاره میشود.
جدول  .1تقاب های متضاد در بوف کور
كاربرد تقابلهاي متضاد
 -روز و ش

روساختی  05بار به کار رفته است ،اندک و
ناچیز است.
جدول  .3تقاب های روساختی بوف کور
كاربرد تقابل در سطح ژر

ساخت

 -خواب و بیداری

 -نور و ظلمت

 -مبارک و نحس

 -مشرق و ملرب

 -دور از دسترس بودن معشوق و در پی

 آسمان و زمین -صبگ و شام

تقاب های پارادوکسی در بوف کور  35بار
ديد ه شده است که نسبت به حجم رمان مذکور
از بسامد بااليی برخوردار است .در جدول زير
به اهمّ آن اشاره میشود.

معشوق بودن
 وفاداری و بی وفايی عشق و نفرت امید و يأس -کشمکش ذهن و عین

جدول  .3تقاب های پارادوکسی
كاربرد تقابلهاي پارادوكسی
 فرشتۀ عذاب مردۀ متحرک روشنايی کدر پنجره سیاه برف سیاه شادی غمانگیز -تشعشع کدر

همانگونـه کـه در جـدول زيـر ديـده
میشود در کتاب بوف کورِ صادق هدايت،
بیشتريـن تقابـ ها از آنِ تقابـ های روساختـی
اسـت و تقابـ هـای متضـاد و پـارادوکسی نیـز
در ايـن اثـر از بسـامـد بـااليـی بـرخـوردار
هستنـد.
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جدول  .4طیف تقاب ها در بوف کور
نام اثر

بو

كور

تقابلهاي

تقابلهاي

كاربرد تقابل در سطح

كاربرد تقابل

كاربرد تقابل در

متضاد

پارادوكسی

توصیف

در روساخت

ژر ساخت

21

35

11

01

12

بحث و نتیجهگیري
در بوف کور هدايت ،تقاب های دوگانه عاملی
برای رسیدن به معنای درونی و ژرفساخت متن

داس تان است .ازجمله اينکه داستان بوف کور
بر پايۀ تقاب

بین جسم و روح نوشته شده و

نويسنده در ژرف ساخت داستان تالش دارد تا
اين تقاب

را به وحدت برساند .همچنین

نويسنده اين ايده را به شکلی درخور توجه و
پسنديده ،در بخشهای داستان گسترده است به
طوری که در ژرفساخت داستان بوف کور،
همۀ پرسوناژها يک نفر هستند .همچنین در
بررسی داستان مشخص میشود که «راوی» با
اعتقاد به نیروی اتحاد و وحدت در صدد
دستیابی به اين امر است و تالش دارد تا کثرت-
ها را حذف کند و از بین ببرد .اين تقاب موج
ظهور و بروز تقاب هايی ديگر در ساختار داستان
شده است .تقاب هايی مانند تقاب

افکار ،تقاب

اشخـاص ،تقابـ هـای متضـاد ،تقابـ هـای
پاردوکسی ،تقاب های وصفی و تقاب های ژرف
ساختی بین مفاهیم اصلی حیات مانند فلسفه

حیات و ممات ،نیاز عاشق و جور معشوق ،امید

و ناامیدی و ...در واقع گويی داستان بوف کور
بر پايۀ تقاب های دوگانه مفاهیم فلسفی نوشته

شده است .در يک کالم ،داستان بوف کور
سرشار از تقاب

و تضادهای ژرفساختی و

روساختی است و ما در حقیقت در اين رمان
روانی ،1بزرگترين جدالِ ژرفساختی ،يعنی
تقاب میان ذهن و عاطفه را میبینیم.
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Abstract
"Binary opposition" is one of the most important functions of the human collective
mind, and forms the basic concept of structuralism. Nikolai Trubetzkoy (phonologyst
1938 / 1980) fist used the Term "Binary oppositions". Since the structuralism is based
on opposition, there are the signs of opposition in the post-structuralism; for example,
analyzing a sign into signifier and signified is understandable. In fact, voices and
ideas are accounted as the formless masses in which form will be created. This kind
of formation will be created by the relationships of succession and juxtaposition of
elements. By analyzing the structure of the Blind Owl, the mental idea of its author
will become tangible. The text of this book forms a system of thought which is a
matrix of contrasts. The whole structure of this book is based on the opposites and
paradox. In one hand, the opposition available in this book caused massive
changes and on the other hand, the idea of unity was formed. Regarding these points,
the basis of the Blind Owl is based on this aforementioned point. This research based
on the analytical – descriptive method and the theoretical framework of "binary
opposition" tries to answer to the fundamental question by following this function in
the Blind Owl: What is the thought system of this novel considering the binary
opposition? Binary oppositions are one of the most central themes in The Blind Owl
which are being studied regarding these three domains: contradiction, paradox and
description.
Keywords: The Blind Owl, Guidance, Binary Opposition, Surface-Deep.
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