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 چكیده

ن مفهوم ساختارگرايی را تري ذهن جمعی بشر است و اساسی هایترين کارکرديکی از مهم« های دوگانه تقاب »

نام « گانههای دوتقاب »م.( از اصطالح  1125-51515) شناس بار نیکالی تروبتسکوی، واجنخستین دهد. می تشکی 

هايی از يک حرکت  نشانه های دوگانه است، در پَساساختارگرايی نیز برد. از آنجايی که اساس ساختارگرايی بر تقاب 

شکلی  های بی ها، تودهآواها و انديشه ،حقیقت است. درمتقاب ، با دو پاره کردن نشانه به دال و مدلول قاب  درک 

نشینی  گیری با استفاده از روابط جانشینی و عناصر هم اين شک  .آيد وجود می  هستند که در میان آنها صورت به

متن رسد، آن پی برد. به نظر می ۀتوان به ساختار تفکر نويسند می بوف کورداستان  گیرد. با بررسی ساختار انجام می

مچنین در شرح ست. هها يک نظام فکری است که اين نظام، ماتريسی از تقاب  ۀدهند تشکی بوف کور داستان 

های متضاد و پاردوکسی است. وجود تقاب  در اين اثر د گفت که اساس اين کتاب بر تقاب باي بوف کورساختار 

کثرت نزج و  وحدت از ۀدر اين اثر، ايد سب  شده تا ،موج  تحوالتی عظیم و گسترده گرديده و از سوی ديگر

و تحلیلی  -توصیفی ۀاين پژوهش، به شیو. همین مبناست نیز بر بوف کورشک  بگیرد و در اص  اساس فلسفه 

به اين پرسش بوف کور کوشد با ردگیری اين کارکرد در  ، می«های دوگانهتقاب »استواری بر چارچوب نظری 

ترين يکی از محوریهای دوگانه تقاب تايی اين اثر چیست؟ های دوتقاب  بتنی بربنیادين پاسخ دهد که نظام فکری م

 .است که در سه حوزه تضاد، پاردوکس و توصیف قاب  بررسی است بوف کورر دها مايهبن
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 مقدمه  

ر و در ـاطی بشـارتب ۀلـن وسیـتريان مهمـزب

ت ـو اهمی تـماعی اسـای اجتـنهاده ۀزمر

  ـآن در تکام تأثیران و ـاخت انسـان در شنـزب

هر نظام زبانی »  انکار است. ـرقابـانی غیـانس

های صدايی  ه تفاوتـعبارت است از يک سلسل

های معنايی ترکی   که با يک سلسله تفاوت

 1واـ( محت121: 1215دادی: ـ)مق. «اند شده

ار مفهومی ـان/گفتـ  زبـوم دو وجهی متقابـمفه»

)زبانشناس سوئیسی  3محوری در آراء سوسور

( 11: 1215)بـارت، . «م( است 1501 -1112

ای از  ، مجموعه0مدلول < 0دال» 2همچنین  زبان

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

هر نشانه در زبان، ناشی از تفاوتی است که آن 

  ۀرابط  ۀهای ديگر دارد و نه نتیج نشانه با نشانه

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

ط ـرده روابـکان ـور بیـوسـهايی که س از تقاب 

ه، ـآوا و انديش»ت. ـی اسـانشینـی و جـهمنشین

ا ـان آنهـه در میـد کـ  هستنـشک های بی ودهـت

گیری با  آيد اين شک  وجود می صورت به

)غالباً براساس  استفاده از روابط جانشینی

)غالباً  الگوهای صرفی( و عناصر همنشینی

 )دينه. «گیرد براساس الگوهای نحوی( انجام می

زبان در هر آن بر روی دو ( 32: 1255، سن

 کند: محور عم  می

 

                                                 
1. Content  

2. De Saussure 

3. Language  

4. Signifiant  

5. Signifie  

 1الف( محور همنشینی

براساس روابط اجزای حاضر در پیام برای بیان 

را به کار « تباين»اين خصوصیت، اصطالح 

 برند. می

 

 7ب( محور جانشینی

راساس روابط اجزای غاي  در پیام که ـب

، نجفیود. )ـشه آن گفته میـب«  ـتقاب»اصطالح 

 (00و  00 :1211

هايی که به  کلی نشانه ۀ)طبق «جانشینی»

 «همنشینی»گیرند( و  جای يکديگر قرار می

ها در کنار يکديگر در يک  )جايی که نشانه

، )ايگلتون. دارندگیرند( فرق  زنجیره قرار می

1225: 121)  

ماده اوّلیه و خام هر روايتی را  5گريما

نظر وی تقاب ،  داند. به های دوگانه می تقاب 

های دوتايی  ارتباط، ارتباط و همنشینی اين تقاب 

باع  ايجاد موقعیت جدلی و بسط و گسترش 

 (101  :1252، )اسکولز. گردد طرح می

از آنجا که ساختارگرايی، ريشه در نظريات 

های دوگانه  سوسور دارد، اساس آن را بر تقاب 

به » :نويسد می 1دانند تا جايی که جاناتان کالر می

راستی مناسباتی که در بررسی ساختاری، 

ترين نیز  شوند، ساده ترين رابطه دانسته می مهم

( 32 :1255)احمدی،  «های دوگانه هستند: تقاب 

وم ـن مفهـتري اساسی»ر، ـر ديگـه تعبیـو ب

                                                 
6. Syntagmatic axis   

7. Paradigmatic axis  

8. Greima  

9. Jonathan Color  
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-)عبیدی. «های دوگانه است ساختارگرايی، تقاب 

از هايی  نشانه پَساساختارگرايی (31 :1255نیا، 

يک حرکت متقاب  قاب  درک است؛ با دو پاره 

 ،دادیـ)مق ول...ـه دال و مدلـه بـکردن نشان

1215  :121) 

 

 گانه هاي دوتقابل تعریف 

الح ـاز اصط« هـانـهای دوگ  ـابـتق»الح ـاصط

ده ـذ شـاخ« Binary Oppositions»انگلیسی 

 ۀـنشان ان انگلیسیـدر زب Binaryت. ـاس

( Guddon, 1999: 82). تـودن اسـدوگانه ب

شناس  واج 1نخستین بار نیکالی تروبتسکوی

 م.( از اين اصطالح نام برد 1125-1515)

( و آن را بنیان اصلی 215: 1211 ،)احمدی

ه در ـه ريشـرد کـی کـرفـی معـی مراتبـارزش

ور، ـوسـان دوسـگی دارد. فردينـخ فرهنـاريـت

ل/ در نظريات خود در مورد زبان/ گفتار، دا

مدلول و محور همنشینی/ جانشینی از اين 

: 125، نیا)عبیدی اصطالح استفاده کرده است.

های دوگانه، به عنوان  ( اصطالح تقاب 32

های  وسیعی از نوشته ۀمفهومی بنیادی در گستر

های  پردازان بزرگ قرن بیستم در زمینه نظريه

زبانشناسی و فلسفی تا نقدهای ادبی مبتنی بر 

ی و پَساساختارگرايی به کار رفته ساختارگراي

 3روالن بارت (125: 1215، )مقدادی است.

شناسی را بر  م.( نیز اساس نشانه 1155-1110)

                                                 
1. Nikolai Trvbtskvy  

2. Roland Barthes  

:  1215، )بارت شناسد.های دوگانه می تقاب  ۀپاي

31-11) 

م.( تحت 1510-1152) 2رومن ياکوبستن» 

های  تقاب « سوسور»و « تروبتسکوی»نظريات 

دانست.   های ذاتی زبان می یدوگانه را از ويژگ

 وی در نظريه خود از اين انديشه بهره برد. 

شنـاس انــسـان، 0روسـتـاس  ویـل ودـلـک»

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

-های بنیادين ذهن آدمی، خلق تقاب عملکرد

متأثر از نظريات ياکوبستن و  چنینهاست. او هم

ا ساختارگرايان است. ها ب اتصال فرمالیست ۀحلق

های  يک  با بررسی ساختار قصه» او معتقد است:

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

های يک ملت،  از نظر وی، مجموعه قصه

تند که هر قصه به يک نظام هس ۀدهند تشکی 

وی اين  است.ی از اين نظام طور جداگانه جزئ

پايین،  د: باال/دان ها می نظام را ماتريسی از تقاب 

، )اخوت. «اين جهان/ آن جهان، فرهنگ/ طبیعت

 (02و  00 :1211

نظريات ياکوبستن،  تأثیراشتراوس تحت 

ترين کارکرد ذهن های دوگانه را مهم  ـتقاب

( به 31 :1255، نیا)عبیدی. داند جمعی بشر می

وم ـترين مفه یـارت اساسـروالن ب ۀدـعقی

، )بارتنه است. های دوگا تقاب  ساختارگرايی،

1215: 10) 

م.( در  1121)متولد  0تزوتان تودوروف

                                                 
3. Roman Yakvbsn   

4. Claude Levi-Straus  

5. Tzvetan Todorov  
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ت، ـان روايـور زبـدست ۀارـش دربـنظريات

داند. وی  ترين واحد روايی را گزاره میکوچک

ها را به اسم،  براساس قواعد دستور زبان، گزاره

هايی  کند. صفت )کنش( و صفت تقسیم می فع 

های  ند از تقاب آي های روايی می که در اين گزاره

یکی/ بدی و... شک  دوگانه مث  شادی/ اندوه، ن

چنین در يک گزاره تقاب  بین دو اند. هم گرفته

شود. کلود  )شخصیت( باع  ايجاد فع  می اسم

برمون با دقت بیشتری نسبت به تودوروف به 

ت( ـ)شخصی مـی اسـده يعنـدهن امـر انجـعنص

تقسیم ه دستها را به دو  پردازد. وی شخصیت می

پذير؛ که اوّلی نقش  گر و کنش کند: کنش می

، )تودوروف فاعلی و دوّمی نقش مفعولی دارند.

1211: 55) 

ر، ـن اين دو عنصـ  بیـر تقابـر اثـه در

د و طرح ـگیرن   میـکارکردهای داستانی شک

ون در ـرمـد. بـآي رکت درمیـه حـت بـرواي

م هايی تقسی رفت بررسی روايت، آنها را به پی

ها از سه مرحله ساخته  رفت کند که اين پی می

 اند: شده

 وضعیتی که امکان دگرگونی دارد. .1

 دهد. دهد يا نمی دگرگونی رخ می .3

وضعیتی که محصول دگرگونی يا عدم . 2

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

122) 

اساس گانه بر روايت در اين مراح  سه

کنند. به نظر گريما، ا میپید تقاب  دوگانه نمود

های دوتايی  های میان شخصیت مناسبات و تقاب 

شناسايی، فرستنده/ گیرنده،  )شناسنده/ موضوع

کننده/ مخالف( به کارکردهای روايی  کمک

دهند و در هر روايتی اين سه جفت  جهت می

 (31 :1255، نیا)عبیدی شوند. دوتايی ديده می

های  ظريههای دوگانه در ن اصطالح تقاب 

شکنی دريدا که  ويژه شالودههپساساختارگرايان، ب

جزئی از پساساختارگرايی است، نقش اساسی 

کند و از مفاهیم کلیدی است. با تلییرات  ايفا می

 ۀدر ده م.( 1125)متولد  اساسی که ژاک دريدا

مفهوم  ،در نظام فکری غرب پديد آورد 1125

ی شد. به های دوگانه هم دچار تحول بنیاد تقاب 

زبان،  ۀطور مشابه پايه و اساس کاربرد روزان

های دوگانه  هاست. طرح تقاب  همین نظام تقاب 

در تمامی سطوح زبان، مشخص و قاب  پیگیری 

است. به نظر وی در اساس هر متنی اين 

های دوگانه وجود دارند و بین سلسله  تقاب 

آن، اين تقاب   ۀمرات  مرکز يک متن و حاشی

ست. در بعضی از متون عناصری چون برقرار ا

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

بعضی از متون در حاشیه قرار دارند. دريدا در 

ردن ـه کـونـه واژگـود، بـشکنی خ روش شالوده

ای ـه  ـۀ تقابـ ( در همـ)سلسله مرات پايگان

سازی،  دوگانه معتقد است. در اين روند واژگونه

تقاب  دوگانه تبدي   تر به نیمۀ مهمجزء فرعی، 

ثبات روند  چنین دريدا به ماهیت بیگردد. هم می

کند. برای نشان دادن رابطۀ بی  داللت اشاره می

را به « difference» ۀثباتِ دال و مدلول، او واژ

« تفاوت» معنای بهبرد که در زبان فرانسه،  کار می

. معنای نشانه در است« به تعويق انداختن»و 

شود، ناشی از به  عین حال که ناشی از تفاوت می
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ز ـت نیـد داللـمی رونـئادن داـق افتـتعوي

هست. برای مثال، وقتی در فرهنگ للت معنای 

 وجو کنیم، در برابر آن را جست« معنی»ۀ کلم

ۀ ـر کلمـرابـرار دارد و در بـق« تـدالل»

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

115-125) 

های دوگانه  تقاب  ۀاساس بح  دريدا دربار

شناسیک  های نشانه منطقی بح  ۀو فاصله، نتیج

 ،کند است. اما تقابلی خاص که او مطرح می

ی تقاب  گفتار/ نوشتار و نقد اين پندار که ـيعن

)و اساساً نقد اين  در گفتار، معنا حاضر است

پندار که حضور معنا ممکن است( بحثی تازه 

ر دريدا، متافیزيک غربی، همواره است. به نظ

من » اسیر اين پندارها بوده است. اص  دکارتی

استوار به اين اص  است « انديشم، پس هستم می

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

دلی  اص  هستی است و مفاهیم حقیقت و 

کالم » تجربه و ديگر موارد، همه در اين جهان

 :1215، )احمدی متکی به آن هستند.« محور

 (211و  215

 

 تحقیق  ۀپیشین

 بوف کورهای دوگانه در تاکنون مبح  تقاب 

صادق هدايت به عنوان کارکردی جداگانه 

تحلی  و بررسی نشده است. اما درباره کاربرد 

های دوگانه در آثار ادبی زبان فارسی تقاب 

تاکنون چند مقاله نوشته شده که به شرح زير 

 است:

 میری اص ، نی، غالمحسین؛شريفی ولدا

های بررسی تقاب » .(1211تابستان ) کلثوم

 «.روی ماه خداوند را ببوس دوگانه در رمان:

. دومۀ شمار .بوستان ادب دانشگاه شیراز ۀمجل

 . 131 -105صص . سال چهارم

-تقاب » .(1255طالبیان، يحیی و همکاران )

مجله «. رضا احمدیهای دوگانه در شعر احمد

 .31-20صص  .0. شماره 2. دوره ياگوهر گو

پايیز و ) پژمان، هدی ؛فاضلی، فیروز

های دوگانه ی از تقاب رفرارو» .(1212 زمستان

 «.در ديوان حافظ، سیستان و بلوچستان

 .32شماره  .13سال  .ادب غنايی ۀپژوهشنام

 . 033-003صص 

 علی ، داليی میالن  ؛محمدامیر ، نیاعبیدی

های دوگانه در بررسی تقاب » .(1255تابستان )

وهش زبان و ادبیات پژ «.ساختار حديقه سنايی

 . 30-03. صص 12شماره  .فارسی

 رضايی فومنی، مهیال ؛کريمی، احمد

 در دوگانه هایتقاب  بررسی» .(1215زمستان )

امیر  گانی غزلیّاتانديشه و نحوی ساختار

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

 .121-110 صص

بررسی » .(1213 بهار) علیرضا ، لونبی

زبان  نشريه«. های حافظ های دوگانه در غزتقاب 
مجله دانشکده ادبیات و علوم  .و ادبیات فارسی

 10شماره  .31دوره  .انسانی دانشگاه خوارزمی

 . 21-11صص  .(11)
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بو   هاي روساخت و ژر  ساخت در تقابل

 كور 

مفاهیم روساخت و  1ومی  ريمون کنانشل

-دستور زبان گشتاری» ساخت را از ژرف

 اقتباس گرفته است. او معتقد است که« 3زايشی

دود از قواعد ـای مح هـک مجموعـا کمـب

ای از  و مجموعه 2ای( سازه )ساخت ساخت ژرف

ساخت را به روساخت  قواعد گشتاری که ژرف

له تولید شمار جم توان بی کنند، می تبدي  می

بندی  ورتـت صـه روساخـی کـکرد. در حال

ت. ـده اسـاهـمشقـابـ  له، ـان جمـازگـس

-تر خود تر و انتزاعی با شک  ساده -ساخت ژرف

در زير روساخت قرار دارد و فقط با پس 

ود. ـش یـديده م  اریـد گشتـفراين 0کشیدگی

بخش بیرونی را که شام  جمالت، » امامی

کیبات و نظاير اينهاست، عبارات، واژگان، تر

روساخت اثر و بخش درونی و محتوا را 

میری، و  )شريفی داند. می« ساخت اثر ژرف

 (120و  120:  1211
هدايت مبتنی بر  بوف کوراساس کتاب 

اين  0های دو تايی است. در واقع  الگویتقاب 

تان را در اجزای داس ۀبافتی که هم» اثر يعنی

به نحوی به هم ها را دهد و آنخود جای می

همین اساس شک  گرفته  بر، «کندمربوط می

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

                                                 
1. SH. Rimmon-Kenan  

2. Nrative grammer  

3. Phrase-s Transformational getructure 

4. Backward retracting 

5. Pattern  

مقوله از زندگی هدايت نشأت گرفته شده است. 

اند که او معموالً دو حیات هدايت آورده ۀدربار

حالت روانی کامالً متفاوت و حتی متضاد 

ی، اداشت: يا سر لطف بود يا سر غض . )خامه

تالش دارد تا انواع  حاضر ۀ( مقال130 :1225

بررسی و  بوف کورهای دوتايی را در تقاب 

 تحلی  کند. 

 

 بو  كور. تقابل در سطح روساخت در 1

 صادق هدایت )تضاد(

، بوف کور يکی از صنايع بديعی و مشهود در

صنعت تضاد است که تقاب  را در اين رمان  

مطابقه  2قبخشد. تضاد و طبا بیشتر نمود می

در بالغت انگلیسی  آوردن دو لفظ متقاب  است.

اجتماع صفت يا موصوفی  تضاد از معموالً

( و اين 133: 1215شود )داد، متضاد درست می

شود، زيرا تضاد خواه ناخواه در زبان متجلی می

رمانی ساده نیست و حصارهايی  بوف کور

 بر مخفی همواره آن را چون دژی مستحکم در

 ۀت و برای دستیابی به جوهرگرفته اس

راه  هاهرمونوتیک آن، بايد به دنیای کلیدواژه

گشايشی  ۀاش به منزلواژه جهانی که هر .برد

استان راز و رمز د ۀرا به قلع تواند ماست که میا

 ( 31و  35، 1: 1211غیاثی، وارد کند. )

ست که اای قصه بوف کور ،حقیقت در

 يژه و درساختی وروساخت آن حکايتگر ژرف

شناسی پناه برد. جهت فهم آن بايد به نشانه

                                                 
6. Oxymoron  
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، بوف کورسبکی  ( همچنین در ساختار0 :)همان

زبان و فکر تؤامان هستند. زيرا هر فکری در 

شود، يعنی از حی  نحو، زبان خاصی متجلی می

  ، کاربردهای فعلی، گزينش للات و...ـترکی

 های خاصی را رديابی کرد. توان بینشمی

توان دريافت که راين، به سادگی میبناب

ها و اصولی مطابق با درخواست از بوف کور

تمايالت درونی نويسنده پیروی کرده و برای 

عناصر  ۀپیکر بايد بر فهم آن، به ناچار

 و )نادری انديشگانی صادق هدايت نظر افکند.

 ( 332:  1211راد، ساجدی

 

 تقابل در سطح روساخت

 جسم روح 

 دنیا آخرت

 مؤن  ذکر                 م

بوف برخی ديگر از اين نوع تقاب  در متن 
 ند از: اعبارت کور

جای خودم خشکم زده بود،  رـمن س» -

ی ـم ولـی بکنـبی آنکه بتوانم کمترين حرکت

های جسمانی خودم او را ن دفعه با چشمـاي

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

يک وهم بود؟ آيا خواب موجودی حقیقی و يا 

 )هدايت، .«ديده بودم و يا در بیداری بود...

1205: 152 ) 

من نبود، مرا  ۀای که به اراديک قوه» -

-ۀ حواسم متوجه قدمکرد، هموادار به رفتن می

رفتم، ولی مث  آن های خودم بود. من راه نمی

دم و رد ـللزيپوش روی پاهايم میسیاه رـدخت

 ( 155: ان)هم. ...«شدم می

ديده، جوان شکسته  مرا هرکس ديروز» -

پیرمرد قوزيی  و ناخوشی ديده است ولی امروز

های واسوخته و که موهای سفید، چشم بیندمی

 (315 . )همان:«ل  شکری دارد...

 امید نیستی پس از مرگ بود. فکر» -

کرد. من ترسانید خسته میزندگی دوباره مرا می

کردم انس ن زندگی میآ به دنیايی که در هنوز

 (313)همان: . «نگرفته بودم...

 و از زورمندان زمین و آسمان ... »... -

 ( 313)همان: . «کردند...گدايی می

مگر خدا آن قدر نديده بديده بود  »... -

 (312 . )همان:...«

های تضاد يعنی يگر مظهرعدد دو از د -

 ساخت و ويرانی است. 
 

 ت پاردوكسی . كاربرد تقابل و تركیبا3

ترکیبات  وفور واژگان و بوف کورنثر  در

توان يافت. برای نمونه پارادوکسی را فراوان می

 توجه است:قاب  ترکیبات پاردوکسی زير  

روی دست و صورتم  بر  سیاهها مث  دوده -

 (112: 1205هدايت، نشست. )می

 (21 )همان: .متحرك ۀمرد -

 (21 همان:) .گوارا ۀسرگیج -

 (11همان: ) .عمیق و تهی خواب -

تشعشع که بايد روشن باشد، کدر است:  -

 (03 . )همان:«تشعشع كدر»

ها که بايد روشن باشند سیاه هستند: پنجره -

 (03 )همان:«. هاي سیاهپنجره»
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 :بوف کور رمان ها که ثابت هستند دردرخت -

همان:  . )كردندگذشتند...و فرار میها میدرخت

03) 

 ( 30 رين. )همان:ديوار بلو -

 (02 تهديدکننده  و وعده دهنده. )همان: -

دهنده ها، به لحاظ تهديدکنندگی و وعدهچشم -

 (02 . )همان:هاي مهیب افسونگرچشمبودن: 

 (02کرد. )همان:  ترسانید و جذب میمی

 (12 انگیز. )همان:شادی غم -

همان:  . )خیار ۀكونبه لحاظ اروتیک بودن:   -

110 ) 

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

 (32....)همان:  عذاب ۀفرشت

های مضحک، ريخت ۀها، همشک  ۀگويا هم» -

بود،  پنهانترسناک و باورنکردنی که در نهاد من 

. «ديدم...می آشكارها را ۀ آنبه اين وسیله هم

 ( 251 )همان:

ی از پشت روشنایی كدربود،  تاریك روشن -

.  ره داخ  اتاقم شده بود...های پنجشیشه

 (2 -05: 1205)هدايت، 

 .درخشندمیتاب مث  کرم ش  هاخانه دیوار -

 ( 05 )همان:

های خاکستری ت در وصف خانهـهداي

جديد و بی  اندازاطراف من يک چشم»گويد: می

 بیداري نه در خواب و نه درمانندی پیدا بود که 

ال سه های خاکستری به اشکديده بودم... خانه

های کوتاه با پنجره گوشه، مکع  و منشور

ها شد. اين پنجرهک بدون شیشه ديده میـتاري

ج کسی که ت  هذيانی داشته ـهای گیمـبه چش

م ديوارها با خودشان چه ـدانشبیه بود. نمی باشد

که سرما و برودت را تا قل  انسان انتقال  داشتند

د زنده که هرگز يک موجو دادند. مث  اين بودمی

ها مسکن داشته باشد؛ توانست در اين خانهنمی

ها موجودات اثیری اين خانه ۀشايد برای ساي

 ( 32: 1202. )هدايت، «درست شده باشد

ها، ها بودم. ولی چشماصالً من نقاش مرده -

ها  و، آيا الزم داشتم که دوباره آنا هاي بستهچشم

ن م را ببینم، آيا به قدر کافی در فکر و ملز

 مجسم نبودند؟ 

آورد که همین بخش می ۀهدايت در ادام

جان »ۀ مرده يکدفعه زنده شد، های بستچشم

 -و متعج  او اندازه بازهاي بیچشم، گرفت

آن جمع  فروغ زندگی در ۀهايی که همچشم

درخشید، و با روشنايی ناخوشی می شده بود

او خیلی  ۀهای بیمار و سرزنش دهندچشم

برای  -صورت من نگاه کرد آهسته باز و به

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

همان:  . )«هايش به هم رفت...کرد و دوباره چشم

05  ) 

است، حالت  بزرگسالیراوی با اينکه االن در  -

ها آمد که اين قصهبه نظرم می»...دارد:  بچگانه

من  برد وحالت بچگی درسن مرا به عق  می

 (12 . )همان:«رد...کمی تولید

در حالی که زنده  رکوبوف چنین راوی هم

حال تجزيه شدن  ها دراست، جسم او مث  مرده

من پیدا  دير زمانی در اين احساس از»است. 

 .«شدم...ه میـده تجزيـده زنـه زنـک ودـده بـش

 ( 11)همان:  
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م همیشه با قلبم روحم، بلکه جسمنه تنها » - 

همان:   . )«زش نداشتند...متناقض بود و باهم سا

11 ) 

 

 بو  كورساخت در  در سطح ژر   . تقابل3

  هدایت

های قدرت، نیرومندی و نشانه بوف کوردر 

قوت منحصراً زمینی يا ملموس نیستند؛ اجزای 

های قدرت روان، انديشه و آن طیفی از ويژگی

رمان، راوی با کند. از آغاز تأم  را القاء می

شود. پريشان وصف می ظاهری آرام و ذهنی

گويی يک نیمه از داستان ساکن است در حالی 

که حرکت، جنبش و خیزش از بخش ديگر 

 بوف کور»شود. همچنین داستان استنباط می

بشری و وجود کلی  ۀروح تام 1داستان انشقاق

  .مذكر و مؤنثواحد به دو جزء است: 

)آنیما(، زن و  درونش ۀمرد و روان زنان

)آنیموس( خودآگاه و  رونشد ۀروان مردان

 ناخودآگاه، زندگی درونی و بیرونی. 

، در شرح ماجرای تضاد بوف کور ۀنويسند

زاده  وحدت که ازكثرتی ها و بین اين دوگانگی

دارد و هم نگاهی  بیرونیاست، هم نگاهی 

. اثیريو  زمینی، آن جهانیو  جهانیاین ، درونی

)نويسنده( مطرح  خاصهم سرنوشت يک انسان 

)انسان  است و هم انسان به مفهوم مطلق

 ( 31 :1252.  )شمیسا، «(نوعی

اين کثرت، از  ی است ازاگاليهبوف کور 

گی فنا آفرين ـجنبايـن دو اق، ازـن انشقـاي

                                                 
1. Division  

اين ثنويت به انزوا کشاننده و  ناپذير، ازآشتی

آرزوی وحدت و در نتیجه جاودانگی را مطرح 

 کند.می

 و مـن            ای رهیده جان تو از ما 

 ای لطیفۀ روح اندرمـرد و زن 

 آن يک تويی             مرد و زن چون شود

 ها محو شد آنک تويیچون که يک

 (120: 1212)مولوی، 

 داستان مجاهدت در بوف کوردر مجموع، 

جهت رسیدن به توحید و تبدي  کثرت به 

ساخت ِ در ژرف ،وحدت است. بدين ترتی 

کتاب،  آرزوی انسان برای ک   ،  دربوف کور

کام  است که جز  يک زندگی آرام و بی دردسر

)زن و مرد، خودآگاه و ناخودآگاه، با وحدت 

پذيرد. )شمیسا، تحقق نمی انسان و خدا ...(

قهرمانان  ۀهم بوف کور( همچنین در 21: 1252

قهرمانان زن هم  ۀمرد در حقیقت يک نفر و هم

ت اين مرد يک شخصیت بیش نیستند و در نهاي

و زن هم يک نفر هستند، يعنی بايد يک وجود 

ذکر و بیرونی ( مردان وجود م31: باشند. )همان

ی او( و زنان روح هاخود نويسنده )صورتک

انسان نوعی( هستند. به طور مؤن  درون او )

، روان زنانه خود دو جنبه يا بوف کورکلی، در 

ه که نويسند مثبت و خالق ۀجنب»دو تظاهر دارد: 

و  منفی و ویرانگر ۀخواند و جنبمی« اثیری»آن را 

. «گويدمی« لکاته»دنیوی که نويسنده به آن 

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

است که  روح اثیريدارد: بخش اول داستان آن 

 و متحد شود آن تنها بماند با خواهدنويسنده می

يا  میردو سرانجام زن اثیری می توانداما نمی
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داستان لکاته  بوف کورشود. بخش دوم کشته می

 دنیوي و زمینی ،جنبه جسمیاست که نويسنده 

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

کوشد که او را به نويسنده است. البته می

و  تواند ...وضعیت زن اثیری تعالی دهد اما نمی

اين  در ،بدين ترتی .  کشد...سرانجام او را می

 جسم و زندگی عادي  مبتلی به ئاب هم مساکت

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

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

و آرزوی خود را برای رجعت  كثرتانشقاق و 

اساطیری با للات و  وحدتبه عصر و عوالم 

قدمت و های متعددی که غالباً داللت بر سمب 

کند: ری، راغ، گزمه، ند بیان میدار دیرینگی

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

 ۀکنند و انگشت سبابمی سیر طفولیتمرحله 

مکند. عدد دو و مضارب دست چپ خود را می

آن از قبی  چهار که در تمام طول کتاب تکرار 

انشقاق است. ۀ همین مسأل شده است بیانی از

نین کسی )راوی( مچه( 31-35: 1252شمیسا، )

دهد اما در عین حال خود را شرح می حالزمان 

خود را )=پیرمرد خنزپنزری را( هم به  ۀیندآ

یرمرد از نظر خواننده پدهد. موازات آن شرح می

ش صیتی است، اما از نظر راوی  ش صیتی منفی

ای انسان و ، ماجربوف کوراست. داستان  مثبت

ا اگر ، منهای روح ردرون انسان است: روحش

بخواهیم تصور کنیم بايد مجسم کنیم يعنی 

اين است که روح به صورت زن اثیری  دارجسم

و فع  است نموده شده است. که صاح  بدن 

، بوف کور ساخت داستان( در ژرف112)همان: 

مردان  ۀهستند، هم ک نفرـا يـرسوناژهـپ ۀـهم

زنان يک زن که اين زن و مرد  ۀيک مرد و هم

ذکر ـم ۀـی دو جنبـيعن يک نفر حقیقت م درـه

 ۀنیز  در الي . و مؤن  يک وجود هستند...

 بوف کورش اول، ـبخ ان، درـی داستـپنهان

ود و در بخش ـشده میـه نويسنـ  بـنقاش تبدي

دوم جوان بیست و چندساله تبدي  به پیرمرد 

 نـن در متـچنیود... همـشزری میـزپنـخن

حشه قلمداد راوی هم زن خود را فا» وف کورـب

را معصوم  خواند و هم اوکند و لکاته میمی

( 22: 1252)شمیسا، . «داند و دوست دارد...می

 ساخت گ ژرفـدر سط   ـتقابسـان، نـبدي

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

 دارد. 

 

هاي روساخت و  وصف در تقابل . كاربرد4

 ژر  ساخت 

فرو گويی وصف  بوف کور ساختدر ژرف

خوردن خشم در برابر غض  است و اين فرو 

خوردن خشم و انتقام در انتهای رمان است که 

کشد. شود و راوی زن را میتبدي  به غض  می

در حالی که مخاط  توقع دارد اين خیزش در 

 رمان رخ دهد. ۀ اواي  يا نیم

توصیف زن اثیری و زن لکاته )در رو  -

 .ساخت(

مان ِ حال  و توصیف بیماری راوی در ز -

 .توصیف سالمتی وی در جوانی )در روساخت(

)در ژرف  توصیف ناز معشوق و نیاز عاشق -

 .ساخت(
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توصیف بیم و امید راوی رمان )در ژرف  -

 .ساخت(
 
 ها   آمار براساس تحلیل نمونه ۀارائ

های متضاد از حجم بااليی تقاب  بوف کوردر 

ير تا( که در جدول ز 21)حدود  برخوردارهستند

 شود.به تعداد اندکی از آنها اشاره می

 بوف کورهای متضاد در . تقاب 1جدول 

 هاي متضادكاربرد تقابل

 روز و ش  -

 نور و ظلمت  -

 مشرق و ملرب  -

 آسمان و زمین  -

 صبگ و شام  -

  
بار  35 بوف کورهای پارادوکسی در تقاب 

مذکور ه شده است که نسبت به حجم رمان  ديد

است. در جدول زير  رخورداراز بسامد بااليی ب

 شود.به اهمّ آن اشاره می

 های پارادوکسیتقاب  .3جدول 

 هاي پارادوكسیكاربرد تقابل

 عذاب ۀفرشت -

 متحرک ۀمرد -

 روشنايی کدر -

 پنجره سیاه  -

 برف سیاه -

 انگیز شادی غم -

 تشعشع کدر  -

بار از تقاب   12، بوف کورهدايت، در 

در برابر تقاب  اين آمار که  ساختی بهره بردهژرف

اندک و  ،بار به کار رفته است 05 روساختی

 ناچیز است. 

 

 بوف کورهای روساختی تقاب  .3جدول 
 

 كاربرد تقابل در سطح  ژر  ساخت

 خواب و بیداری -

 مبارک و نحس  -

دور از دسترس بودن معشوق و در پی  -

 معشوق بودن

 وفاداری و بی وفايی   -

 عشق و نفرت -

 امید و يأس -

 و عین کشمکش ذهن  -

 

ده ـر ديـدول زيـه در جـه کـگونهمان

صادق هدايت،  بوف کورِشود در کتاب می

ی ـهای روساخت ـها از آنِ تقاب ـن تقابـبیشتري

ز ـارادوکسی نیـاد و پـای متضـه ـت و تقابـاس

 وردارـرخـی بـااليـد بـامـاز بس رـن اثـدر اي

 د.ـهستن
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 ربوف کودر  هاطیف تقاب  .4جدول 

 نام اثر
هاي تقابل

 متضاد

هاي تقابل

 پارادوكسی

كاربرد تقابل در سطح 

 توصیف

تقابل  كاربرد

 روساخت در

كاربرد تقابل در 

 ساختژر 

 12 01 11 35 21 كور بو 

 

 گیري      بحث و نتیجه

های دوگانه عاملی هدايت، تقاب  بوف کوردر 

 تن مساخت برای رسیدن به معنای درونی و ژرف

  بوف کورتان است. ازجمله اينکه داستان داس

نوشته شده و تقاب  بین جسم و روح  ۀپاي بر

ساخت داستان تالش دارد تا نويسنده در ژرف

اين تقاب  را به وحدت برساند. همچنین 

توجه و  نويسنده اين ايده را به شکلی درخور

سترده است به های داستان گپسنديده، در بخش

، بوف کورداستان  ساختطوری که  در ژرف

چنین در هستند. هم پرسوناژها يک نفر ۀهم

با « راوی»شود که بررسی داستان مشخص می

و وحدت در صدد  اعتقاد به نیروی اتحاد

-اين امر است و تالش دارد تا کثرتدستیابی به 

اين تقاب  موج   بین ببرد. ها را حذف کند و از

ستان هايی ديگر در ساختار داتقاب و بروز  ظهور

هايی مانند تقاب  افکار، تقاب  . تقاب شده است

ای ـه ـاد، تقابـای متضـه ـاص، تقابـاشخ

های ژرف های وصفی و تقاب پاردوکسی، تقاب 

ساختی بین مفاهیم اصلی حیات مانند فلسفه 

 

حیات و ممات، نیاز عاشق و جور معشوق، امید 

  بوف کورو ناامیدی و... در واقع گويی داستان 

لسفی نوشته  های دوگانه مفاهیم فتقاب  ۀپاي بر

  کور بوف، داستان شده است. در يک کالم

ساختی و سرشار از تقاب  و تضادهای ژرف

حقیقت در اين رمان  روساختی است و ما در

ساختی، يعنی ترين جدالِ ژرف، بزرگ1روانی

 بینیم.  میان ذهن و عاطفه را میتقاب
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A Study of Binary Oppositions in Novel Boofe Kur (The Blind Owl) 

Hedayat 

A. Zabihnia Emran


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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