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Abstract 
Intertextuality is one of the most common terms in contemporary literary and linguistic 

theories; according to this approach, there is no independent text; it has an intertextual 

connection with its earlier and later texts. In this descriptive-analytic study by using the 

intertextuality approach, the literary connections of two works, Blind Owl by Hedayat 

and the poem Let's believe in the beginning of the Cold Season by Farokhzad have 

been analyzed. The results of this study show that there is an intertextual connections 

between the two texts; in this type of relationship, there are indications for the textual 

relationship that the reader is aware of the first text (Blind Owl), he is aware of 

intertextual relationships. Hedayat and Forough are independent artists whose poems 

originate from within; both of them reflect on their personal self-centeredness, that 

focused on the "thought of death". The fear of decline has led the two artists to the 

extremes of despair and, ultimately, to nihilism, causing hatred of the world and of 

humanity, and ultimately, both artists wish for a window into it, in order to reach their 

ideal worlds and ethereal love. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .38-888صص ، 8331 پاییز، 3دورة هشتم، شمارة 

 بوف کور و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد بررسی پیوندهای بینامتنی

 8*بدریه قوامی

 ، سنندج، ایرانواحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فارسی ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 2مینا مرادپور

 ، سنندج، ایرانواحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فارسی ادبیّاتکارشناسی ارشد زبان و  ةآموختدانش

 53/6/6531 پذیرش:  61/6/6531 دریافت:

 چکیده 
بر اساس این رویکرد، هیچ متنی مستقل نیست؛ بلکهه   .شناسی معاصر استهای ادبی و زبانیکی از اصطالحات رایج در نظریه بینامتنیّت

گیهری از  یحلیلهی و بها بههره    -دارد. در پژوهش حاضهر کهه بهه روو یوصهی ی    وجود بینامتنی  ةمیان آن با متون پیشین و پسین خود رابط

 فرّخهااد  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سهرد هدایت و شعر  بوف کوریعنی  ؛ت، پیوندهای محتوایی دو اثرنوشته شده اس بینامتنیّترویکرد 

در این نهوع رابطهه،    بینامتنی از نوع ضمنی برقرار است.پیوند  ،دهد که میان دو اثربررسی و یحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان می

)بوف کور( یعنی متنهی کهه مهورد اسهت اده قهرار گرفتهه       اوّل هایی برای یشخیص روابط متنی وجود دارد که خواننده نسبت به متن نشانه

شود. ههدایت و فهروا از هنرمنهدانی هسهتند کهه شخصهیت مسهتقل دارنهد و شعرشهان از          است، آگاهی دارد و متوجّه روابط بینامتنی می

چرخهد. ههراس   می« اندیشیمرگ»اند که بر محور خود پرداختهدر آثارشان به بازیاب منِ شخصی گیرد؛ این دو درونشان سرچشمه می

از دنیها و  گرایهی سهود داده اسهت و همهین سهبا بیهااری       از زوال، بنیان فکری این دو هنرمند را به طرف اندوه م رط و در نهایت پوچ

 آل خود و عشق اثیری برسند.  را دارند که از آن به دنیای ایده ایهر دو هنرمند آرزوی دریچه ،نهایتها شده است و درانسان

 .فرّخاادفروا هدایت، ف کور، صادد بو ، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد،بینامتنیّت ها:واژهدکلی
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 درآمد .8

مهتن را بها متهون ادبهی دیگهر       یه   ةابطه رشناسهی اسهت کهه    های جدید ادبهی و زبهان  از نظریه بینامتنیّت

 ولیا کریسهتوا ژشود. مقصد ارزیابی می کند. در این رویکرد ساختاری، هم متن مبدأ و هم متنمی بررسی

 نیسهت؛  ها هیچ اثری مستقلاز دید آن .کردندکسانی هستند که این نظریه را مطرح یناوّل از و ژرار ژنت

هههای معاصههر خههود اسههت و یهها ممکههن اسههت از مههتن گهه ر زمههان از آثههار دیگههر یفثیرپ یرفتههه بلکههه در

 (.66: 6515مکاری ، ن.ک: ) .باشد یفثیرپ یرفته

آن  ۀههای انهدکی دربهار   شده و پهژوهش اخیر مطرحدر ایران در چند دهة  بینامتنیّتجاکه نظریة آناز 

یحلیلهی و کاربسهت    -با است اده از روو یوصی یکه  هدف پژوهش حاضرآن است. استگرفتهصورت

بیهاوریم   ایمهان هدایت و  بوف کورنمایه و یصویر را در ، مناسبات مشترک از دید دروبینامتنیّترویکرد 
آن دو هنرمنهد   ةکند یا از طریق مضامین مشترک، خطوط اصلی اندیشبررسی فرّخااد به آغاز فصل سرد

 یرسیم شود. 

 اوّل ةهای فکری، اجتماعی و نظامی در نیمپی ظهور بحراندر ی  جریان ادبی عنوان بهسیاه  ادبیّات 

اسهتبداد   ۀزمهان بها غهرب در ایهران در دور    یقریبها  ههم   ادبیّهات یافت. این گونهه  قرن بیستم در غرب رواج

 یافت.مرداد گسترو وهشتمبیست رضاشاهی و به دنبال آن پس از کودیای

نویسی معاصر فارسی است کهه  انداست ةسیاه در عرص ادبیّات برجستة ۀنمایند (،6561) هدایتصادد  

است. بخشهی از  فارسی گسترده ادبیّاتگ شت بیش از چند دهه از مرگ او هنوز بر آثارو پس از سایة

 امّها  اوّل قهرن بیسهتم بهود؛    ةمعلول وضهعیت اجتمهاعی سیاسهی نیمه     (،6561) هدایتیفس و سرخوردگی 

و  36: 6513رضی و بهرامی، ن.ک: ). ناشی از یفس فلس ی و شخصی است ،بخش بارگی از این بدبینی

33.) 

خواننهده را بهه دنیاههای پیچیهده و نامکشهوف       ،(6561) ههدایت های یفمّل در احوال قهرمانان داستان

خشهم و ناامیهدی فلسه ی، بیهااری از      ،(6561) ههدایت ههای  کنهد. در داسهتان  مهی  روح و روان رهنمون

زند و همین، خواننده را با سهاحت فکهری   میزندگی، جبراندیشی، افسردگی و میل شدید به مرگ موج

و نویسهندگان پهس از   فراوانهی بهر بیهنش شهاعران      کند. او کسی است که یفثیرو روانی نویسنده آشنا می

 است.ایران گسترده ادبیّاتافکار و آثارو، هنوز بر  ةکه سای ایگونهاست؛ بهخود داشته

آمیها اسهت. اشهعار فهروا مظههر      شهعر یهفس   ةمعاصر در زمین ۀنیا از شاعران مطرح دور فرّخاادفروا  

 در شهعر او  شهناختن و شناسهاندن خهویش اسهت.    رصهدد  سهت کهه د  انسهانی ینها  ةیجلّی اندیشهه و عاط ه  
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شهوند و  کهه روابهط آن بهه طهرز دردنهاکی عهو  مهی        های اریباط اجتماعی در جهانیریختن پایه همدر

اند. بازیاب شدهکشیدهیصویرای رماآمیا و با بیانی ساده و روشنگر بهگونهریاند، بهمیمدام فروها ارزو

ههای مت هاویی   گونهه ادوار مختلف زندگی شهعری فهروا بهه    باوری عمیق در عنوانبهآن  ةمرگ و اندیش

 روحی خصوصیّات و شخصیّتی هایویژگی در ریشه فروا بودن گرااندیشی و یفسمرگ شود.دیده می

 بسهیاری  هماننهدی  ههدایت  ههای اندیشه با او هایاندیشه استشده باعث کهبدبینی و ناامیدی. دارد نیا او

 .باشدداشته

ارنهد و  شخصهیت مسهتقل د  »هدایت و فروا از جمله هنرمندانی هستند کهه بهه قهول شه یعی کهدکنی      

یوانهد  و یحلیهل آثارشهان مهی   (؛ 366: 6536کهدکنی،   )شه یعی « گیهرد میشعرشان از درونشان سرچشمه

منِ شخصی کهه در نهایهت منجهر     ،کند. در آثار این دو هنرمندها را آینگیشخصیت آنة خطوط برجست

(؛ هر چند که جهان 366: 6536کدکنی،  ش یعین.ک: ). زندشود، موج میبه منِ اجتماعی و انسانی می

انهد و بازیهاب دنیهای    گاه از جهان بیرون غافل نبهوده آنان هیچ امّا است؛اصلی این دو بوده ةدرون، دغدغ

ههای  هها و دغدغهه  مشهوولی ا به جهان پیرامهون، نشهانگر دل  هنگاه آن است.کنندهبیرون در آثارشان خیره

 است. درونگرایانه ایشان

 پژوهش ةپیشین .2
ینهها در  « فرّخهااد عشق و بیم زوال در شعر فروا  ةهای دوگانجنبه»عنوان  باای در مقاله (6561) دستویا

 شهعر  ههدایت و  کهور  بهوف رمهان   ةپریشانآور، رؤیاگونه و رواناهای هراسدو سطر به شباهت میان فض

 .استکردهاشاره فرّخااد ریافتد

یولّهدی  بهه بررسهی   « آیا یولّدی دیگر مولود بوف کهور اسهت   »ای با عنوان در مقاله (6561) برهانی 
ن ایهن دو اثهر را مهورد یوجّهه     پرداختهه و بعضهی از یصهاویر و مضهامین مشهترک میها       بوف کورو  دیگر

یخهیاّلت ههدایت از   قهوی   ةیحت یفثیر کشش و جاذب ،رسیده که فروابه این نتیجه در نهایت و  دادهقرار

یولّهدی  خهود را در   ۀاست و در این دنیای جدید یوانسته افکار، عواطهف و احساسهات یهاز   نو متولّد شده
بوف مدیون رمان  یولّدی دیگرنویسنده، یکامل هنری و روحی فروا را در  درواقعبه زبان بیاورد.  دیگر

 .داندهدایت می ةفلس  یو به طورکل کور

از  برخهی  به کویاه ایاشاره ،زدمی حرف اوسایه با که کسآن عنوان با کتابی در (6565) همایونی 

ی چشهمگیر یوضیح و واکهاوی   امّااست؛ بعضی مضامین هدایت کرده باشعر فروا در همانندی های پاره

که یهفثیر افکهار ههدایت را بهر شهاعران معاصهر       است نویسنده ینها خواسته .استنگرفته انجام بارهدر این 
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 .ایران گوشادکند

سه پهاره   ،است صادد هدایتبوف کور  شرح و متنکه شامل؛  داستان ی  روحدر  (6566)شمیسا 

   .هستند بوف کوربعضی از مضامین  ۀکنندها یداعیه اینکاز شعرهای فروا را آورده و مت کّرشده 

به طور مختصهر بهه بعضهی    « های فکری هدایت و فرواشباهت»عنوان ای با در مقاله( 6561) کراچی

گریای، دردههای  بیمناک جهان، مردم ۀهای فکری هدایت و فروا در باب مسائلی مانند آینداز شباهت

، یصهویری مشهترک از   هها همؤلّ ه از ایهن   ی ایستادگی در برابر زوال پرداخته و برای هر  و پنهان جامعه

 .استآوردهآثار فروا و هدایت 

سیری در » ة؛آمریکا، در مقالدر استاد دانشگاه اوهایو 6هاری ییکوگرد، های خارجیپژوهشدر میان 

یهاریکی، شها و سهایه را     نمادهای ،است(آن را یرجمه کرده6515) عقوب آژنده یک «های فرواسروده

کهه ایهن عنصهر یحهت یهفثیر رمهان        معتقد اسهت داند و فروا، عنصری جدید می از هادنیای سایهدر شعر 

 .است بوف کور

، روابهط بینهامتنی ایهن دو اثهر     بینامتنیّتشود که یاکنون از منظر میمشخّصگ ته با یوجّه به آثار پیش

در آثهار دیگهر    ههم ههایی میهان خطهوط فکهری ایهن دو هنرمنهد، آن      بررسی نشده و ینها به ذکر شهباهت 

 است.شده اشاره

 بینامتنیّت

ههای  شناسی اثر اسهت کهه بیشهتر در نظریهه    های ادبی و زبانیکی از اصطالحات رایج در نظریه بینامتنیّت

و مهدلول   های زبانی یرکیبهی از دالّ از دیدگاه سوسور، نشانه .دو سوسور ریشه داردشناختی فردینانزبان

ها ساختاری آنة رابطة واسط ه بهبلک ؛خود نشانه نیستندو مدلول خودبه که دالّ استو بر این باور ا است.

 ،ههای دیگهر  نشانه ةمعنا هستند و به واسطهای زبانی بیشوند. از نظر سوسور نشانهمیبا هم به نشانه یبدیل

اثهر  »هها اسهت.   آن با دیگر نشانه ةکنند و فهم هر نشانه در گرو مقایسمیدر چارچوب نظام زبان معنا پیدا

اسهت، اکنهون   های متعدّد معنهایی قرارگرفتهه  جمالیی که در محاد یوانش ها وواژه ةعرص عنوان بهادبی 

ای قابل فهم بوده و خواننده از ساختار ظاهری اثر به جانا روابط موجهود آن اثهر بها    مقایسه ۀینها به شیو

 (.63: 6513لن، آ)« کندشناسانه حرکت میدیگر آثار و دیگر ساختارهای زبان

میخائیل باختین به ویژه در منطق گ تگویی او نیا مطرح شد. باختین بهر ایهن    هایدر اندیشه بینامتنیّت 

هر اثهر ادبهی در    ت.باور است که زندگی ی  مکالمه است و زنده بودن به معنای شرکت در مکالمه اس
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وجودنهدارد و ههر اثهر از    یابد. از دید باختین نیا ههیچ اثهری بهه ینههایی     میگرو مکالمه با آثار دیگر معنا

(؛ 35: 6563احمهدی،  ن.ک: ). کنهد های پس از خود گ تگو مهی متن های پیش از خود و یامتنفی با طر

هر اثر ادبی نسبت به متون پهیش از خهود و ههم بها متهون پهس از خهود، دارای سهاختی          ،به عبارت دیگر

 بینامتنی است.

بهه   واست. وی در آثارش داشت، روالن بارت نق بینامتنیّتنظریة گرفتن منتقد دیگری که در شکل 

نیسهت؛   مؤلّهف دیگر معنها در دسهت    ؛بر عدم قطعیت معنا یفکیدکرد. از دید بارت مؤلّفمرگ ویژه در 

کنهد؛  های خود، معنهایی خهاا از اثهر ادبهی برداشهت     زمینهیوانست با یوجّه به پیشبلکه هر مخاطبی می

ی اسهت از رماگهان   متهون دیگهر. او کلّه   ای است از خود مجموعه» ؛شودمیای که با متن روبرو خواننده

 بینامتنیّهت (. ایهن عهدم قطعیهت بهه رویکهرد      566)همهان:   «استشدهها گمشده که یبار آنشمار و گمبی

ی اهمّیته داشت. بارت بها یوجّهه بهه    دیگر نیا وجودهای هنری حوزهبلکه در ادبیّاتینها در  منجرشد که نه

. دادنهد آن را ادامهه  ود که منتقدانی چون مایکل ری ایرگش بینامتنیّتداد، راهی یازه در که به مخاطا می

 (.661 و 663: 6533امورمطلق، .ک: ن)ن

دو اصهطالح زبهرمتن و زیهرمتن را    بردند. ژنهت  بهره بینامتنیّتو مایکل ری ایر نیا از م هوم ژرار ژنت  

 بینامتنیّتاز دید ژنت زبرمتنیت همان  است.شدههای پیش از خود ساختهتنبرد. هر زبرمتنی از زیرمکاربه

کنیم، فهم بهتهری از آن مهتن نصهیا    است. ری ایر نیا بر این باور بود که اگر متنی را یا ی  بینامتن دنبال

 (.666: 6513آلن، ن.ک: ) .شودما می

 بینامتنیّهت پنههان و   بینامتنیّهت صهریح،   بینامتنیّهت  کنهد: مهی یقسهیم  تنی را به سه دسهته ژنت روابط بینام

م مخاطها  شود و در نهوع سهوّ  میم مرجع بینامتن پنهانشود؛ در نوع دوّمیمنبع اعالم اوّلضمنی. در نوع 

 ن.ک:). شهود دارد و متوجه روابط بینامتنی میاست،آگاهیقرارگرفتهکه مورد است اده اوّلنسبت به متن 

های سوسور و بهاختین، اصهطالح    یق دیدگاهبرای یلبعدها ژولیا کریستوا  (.13و  11: 6511نامور مطلق، 

است که  (. کریستوا نیا مانند بارت معتقد65: 6513آلن، ن.ک: ). نقد ادبی کردة را وارد عرص بینامتنیّت

ای از مراکها شهناخته   زند؛ بلکه هر اثر واگویهه اری ذهن خود دست به آفرینش هنری نمییهی بمؤلّ هیچ 

بر این اصهل اسهتوار اسهت     بینامتنیّت ؛مجموع(. در35: 6563احمدی، ن.ک: ). فرهنگ استة و ناشناخت

 نظامی مستقل و اصیل نیست بلکه با متون دیگر پیوندی ینگاینگ دارد. ،که متن

 بحث و بررسی. 2

 ربررسی پیوندهای بینامتنی دو اث

گهاه چنهان از   اند و مظاهر حیات نگریسته ةهر دو با دیدی مت اوت به محیط اطراف و همو فروا هدایت 
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شهده در آثارشهان، بسهیار پیچیهده و     انهد کهه م هاهیم مهنعکس    افتادهردول دیگران بهر و یخیّی کّ ۀمحدود

اسهت کهه ههر دو     یمان بیاوریم به آغاز فصل سهرد او شعر  بوف کوربارزآن  ةاست. نمونیاب شدهدشوار

 های معنایی هستند.دارای پیچیدگی

گونه دارنهد.  وار و پازلی، دایرههر دو ساختی غیر خطّ ،به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریمو  بوف کور 

 دارد؛ هچیها سهیطر  زنهد، داسهتان مرگهی اسهت کهه بهر همهه       چیای که در سراسر این دو اثر موج مهی آن 

روشن است که ههر  که از آن گریای نیست.  یوانییسلیمی ناگایر که از فرط ناامیدی است و ینهایی و نا

 کند.میاست که در زمان و مکانی مبهم زندگی ییینها حدیث ن س راویِ ،دو اثر

 تنهایی و انزوا

 درواقهع او جهرم انسهان را    .اسهت جرم بارگی مریکا شده ،که بداندهدایت معتقد است انسان بدون آن

او از  .ا نیسهت آدم و حهوّ  یانعصه  دلیهل  بهه دایت این است که رنج انسهان  عای هداند. ادّخود زندگی می

عکس سرنوشهت او از همهان   بر ؛استبهشتی آسمانی یا طبیعی به قلمرو ضرورت و بیگانگی فرود نیامده

دنیاآمهده و بایهد   خبهر بهه  آغاز همین بوده و برای همیشه محکوم است. گناه انسان صرفا  این است که بهی 

 ةببینهد. جهاای او ایهن اسهت کهه بهه رغهم همه         ،استخبر مریکا شدهمجازات این گناهی را که بی اشدّ

 -611: 6566همهایون کایوزیهان،   ن.ک: ) .است وم به ینهایی و بیگانگی، محکهایشها و یالوکوشش

 ۀگریای کهه زاد زند.میهای او موجگریای وحشتناک از زندگی در سراسر نوشته»دلیل به همین  ؛(636

اد غمهی پهر لهیها اسهت و خلّه      ۀهاست. گریای کهه زاد تیّها و برخورد و مقابله با واقعتشناخت واقعیّ

بلکهه در سهایه روشهن شهناخت      را ایهن گریها، گریها از حقهایق نیسهت     زی ؛رنجی سخت عاط ی و بشری

ههم ینههایی روح و    آن ؛بهردن بهه خهود از فهرط انهدوه ینههایی      از ن س خود اسهت و پنهاه   زندگی، گریا

 .(636 و 635: 6565)همایونی، « چیاهمهکس و بیگانگی با بیگانگی با همه

واسطه میان درک آغازین ینهایی و  ؛ای واسطه وجود داردرکی از مرحلهدر شعر و ذهن فروا نیا د

درک نهایی ینهایی. این همان آغاز دریافتن خویشتن محصهور در مهرداب و هسهتی نهامطلوب و نهاآزاد      

کشاند. به همین می« نهایی بشری»آمیا از ر ابدی و فاجعهک یصوّه دراست. درک ینهایی خود، فروا را ب

 ؛ درکنهد ینههایی اجتمهاعی را آشهکار مهی     ی ادراکر ینهایی ابدی، احسهاس و حتّه  و در برابر یصوّدلیل 

آورو یلخهای عه اب   ،ایگاه از گوشه از آید و هرمیفرا چیاهمهنتیجه چنین درکی از ینهایی نسبت به 

 (.133-331: 6561مختاری، ن.ک: ) .چشاندرا می

 سهبا  ،کردنهد میخود و مردم احساس میانینافری که فروا و هدایت  چنینهمینهایی و بیگانگی و  
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 بهه آغهاز فصهل سهرد     ایمان بیهاوریم ی  مرد است و راوی  بوف کورراوی بود. شده های آنگریامردم

 یآور و دردنهاک ی  زن. هر دو ینها هستند و نایوان و از درون همین ینهایی است که هیچگرایی عه اب 

 شود.میها زادهبرای آن

 :گ رانهد مهی  چههاردیواری  یه   در را خهود  زنهدگی  و ینهاسهت  ایهاقش  در همیشه کور بوف راوی 

 چههاردیوار  میهان  مازندگی سریاسر. گ ردمی و گ شتمی ایاقم دیوار چهار میان روز یمام من زندگی»

 .(65: 6561هدایت، ) «است گ شته

 کشهیده،  مهن  افکهار  و زنهدگی  دور کهه  حصهاری  و دههد مهی یشهکیل  مهرا  ایاد که چهاردیواری میان -»

 و ایهاد  چههاردیواری  از یصهویری  چنهین  .(66: همهان ) «شهود مهی  آب خهرده خرده شمع مثل منزندگیِ

 بهه  را ایاد/ ینهایی غرابت ای سالم» :شودمی نیا دیده سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان در شمع و ینهایی

 یهرین کشیده آن و/ آخرین آن/ را آن که است منوّری راز/ شمع ی  شهادت در/ ... / کنممی یسلیم یو

 .(513: 6515 ،فرّخااد) «داندمی خوب شعله،

 ایمانی نسبت به باورهابی

قهالبی  دو به عقاید و افکهار   این است که هر شودمیدیدهاز البالی آثار هدایت و فروا به روشنی  چهآن

هها از   بودنهد. آن  ت مخهالف شهدّ ریاکاری و عوام فریبی بهه  ،فروشیبا زهد و بودندپازدهزمان خود پشت

ای قهالبی در عه اب   هه شدن عوام در آمهوزه های فکری، فقدان آگاهی و ذوبتپرستی، محدودیّخرافه

ههای ینهدی از طهرف جامعهه     واکنش لی در آثار خود بائدانستند با انتقاد از چنین مسامی اینکهبودند و با 

نهی خهود از درد اجتمهاع را در    رواسهت کهه آگهاهی د   کهرده پروایی ذاییشان حکمبی امّا ؛شوندمیمواجه

معاصهر   ادبیّهات بات اسهت کهه   و یعصّه بها خرافهات    شهدن روبسازند و همین جسارت روآثارشان منعکس

 .استهای خود پ یرفتهیرین نمونهبهترین و مدرن عنوانبهایران، آثار آن دو را 

بود کهه بهرای بشهر راه نجهایی نیسهت؛      بود؛ یعنی ازنظر فلس ی متقاعدشده« یفس فلس ی»درد هدایت  

بود که میان یجدّد غربی و سنّت ایرانی شکاف عظیمهی وجهوددارد؛   دریافته هدایت پس از س ر به غرب

ههای ناشهی از یجهدّد    دید و از سویی دیگر نابسامانیاو از ی  سو فرهنگ بومی را غرد در خرافات می

 (.636: 6513رضی و بهرامی، ن.ک: ). کردغربی را نیا نقدمی

گهههاهی از معجهههاات انبیههها  بهههرایم ام دایهههه »اسهههت؛  دادهدسهههتاز را ایمهههانش کهههور بهههوف راوی 

 .(666: 6561 ،هدایت) «بدهداست مرا به این وسیله یسلیتخوکرد؛ به خیال خودو می می صحبت

را « هستی زمهین »بیند و می« فصلی سرد ةدر آستان»خود را نیا  به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریمراوی  
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دهنده  نجات»زیرا  ؛یابدنمیگاه نجاتدیگر هیچداند که داده و میدستاو ایمانش را از ؛داندمی« آلوده»

 شهود بهه  مهی  چگونهه  دیگهر »بینهد؛  مهی « دروا»نگهرد  جا که مهی او پیرامون خود هر«. ور خ ته استدر گ

 .(563 :6515 ،فرّخااد) «آورد پناه/ سرشکسته رسوالن هایسوره

 تاریکی و سرما

را  . ظهاه کنهد مهی فهی ای سردسهیر معرّ همه جا را یاری  و در منطقهه  بوف کورهدایت در سراسر داستان 

گ شهته، آینهده، سهاعت، روز، مهاه و     » همان زمستان و نابودی است:« ی  فصل و ی  حالت»منظور از 

های پوچ، چیا دیگهری  فحرگی و پیری برای من جا سال، همه برایم یکسان است. مراحل مختلف بچّ

بهرای   ؛جسهتم همهین لوهت را مهی    -بها یشهدید   ةاله رجّ -هها الهه نیست. فقط برای مردمان معمولی برای رجّ

معتهدل زنهدگی واقهع     ةهای سال و در منطقمثل فصل ؛نی داردمعیّ ها موسم و حدّها که زندگی آن الهرجّ

مثل این است که در  ؛او ی  فصل و ی  حالت داشته، همهولی زندگی من ؛کنداست، صدد میشده

 .(66 و 66 :6561 هدایت،) «استسردسیر و در یاریکی جاودانی گ شته  ةی  منطق

، پیومبر فصل سرد است و حرف آخهرو ایهن اسهت. ایمهان،     فرّخااد» چون هدایت است؛فروا نیا  

، ایمان را با بدبینی و سرما جمع فرّخاادا فروا امّ ؛دنیای گرم و شیرین پیامبران است بینی ویادآور خوو

  .(656: 6516)یسلیمی، « کندمی

 .(563: 6515 ،فرّخاادفصلی سرد ) ةینها/ در آستانو این منم/ زنی »

ههای  ل/ به داسهای یخیّهای بااایمان بیاوریم/ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد/ ایمان بیاوریم به ویرانه»

 .(533 و 513بارد )همان: های زندانی/ نگاه کن که چه برفی میکار/ و دانهبی ۀواژگون شد

را بهه   بهوف کهور  ی سهرد و یاریه    ضا، ناخودآگاه همان ف«فصلی سرد ةدر آستان»گوید روا وقتی میف

   .سازدمیمتبادرمخاطا ذهن 

 تمسخر اعداد و اشکال هندسی

 :اندگرفتهانتااعی زندگی را رهاکرده و آن را به سخره هایجنبه، اشکال هندسی و ی این دو اثرهاراوی

ههای هندسهی   شهکل کهرد/ و از میهان   خواهمشمارو اعداد را رها چنینهمکرد/ و خواهمخطوط را رها»

 .(513 :6515 ،فرّخااد) «بردخواهم، پناهی وسعتهای حسّپهنه/ به محدود

 ازلهی  حماقهت  بهه  فلسه ه  مشکل هایکتاب اسرار به قدیمی هاینقّاشی رموز به آسانی به بودم قادر من »

هها و  زیرا در این لحظه، مهن در گهردو زمهین و افهالک در نشهوونمای رسهتنی       ؛پی ببرم انواعو  اشکال

مهن شهری  و    زنهدگی احساسهایی  گ شهته و آینهده، دور و نادیه  بها      ؛داشهتم جانوران شرکت جنبش
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 .(56 و 51 :6561 ،هدایت) «بودشده یوأم

 اندیشیمرگ

اسهت.  کهرده های این اثر یبدیلمایهکی از بنه یمرگ در داستان بوف کور، مرگ را ب یکرار بیش از حدّ

ای دیواری به نام های دبستان، روزنامهاو در سال»اندیشی هدایت در دوران کودکی او ریشه دارد. مرگ

سهالگی   66الموت است که داس مرگ به دست دارد؛ در کند که آرم آن مل منتشرمی« ندای اموات»

ین ههدایت در یه  اشهتوال دائمهی ذهنهی بها مهرگ        بنابرا ؛کندمیردر برلین منتش« مرگ»ای به نام قطعه

 (.36: 6513رضی و بهرامی، ن.ک: )« بردسرمی به

یر از مظهاهر  ها مرگ ناگهانی را بسیار قویزیرا آن ،فروا و هدایت هر دو با مرگ سازگاری داشتند 

ا در امّه  اسهت؛ زوال ههم  نیسهتی و   ها دو وجه داشت؛ ههم شهبحِ  دیدند. اگرچه مرگ برای آنزندگی می

زیهرا ههیچ حقیقتهی بهه غیهر از       ،یر اسهت م مرگ بسیار پر رنگفروا، وجه دوّو ها و آثار هدایت اندیشه

 کردند.رد و آرامش را ینها در مرگ جستجومیها وجودندامرگ برای آن

شهان  ها به خاطر نگهاه بدبینانهه  ها داشت. آنریشه در یفس و بدبینی آن ،اندیشی هدایت و فروامرگ 

 ؛فلسه ی کهه   ةلفجهوابی بهرای ایهن مسه    ی و زوال و بهی ویران ۀیوانستند هر دم با دلهرنسبت به زندگی نمی

و خهاک/  » :زنهدگی کننهد   د،ع اب و انهدوه باشه   انسان چرا به این دنیا آمده و چرا باید متحمّل این همه

 .(563 :6515 ،فرّخااد)« خاک پ یرنده/ اشاریی است به آرامش

 ةکنهد. مها بچّه   مهی موهومهات را نیسهت و نهابود    ةگوید. حضور مرگ همنمیینها مرگ است که دروا »

دهد و در یه زندگی اوست که مها را  میهای زندگی نجاتمرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریا

 .(653 :6561هدایت، ) «خواندزند و به سوی خودو میصدامی

 معشوق اثیریعشق و 

بودند. عشهق  احترام بسیاری قائل ،آن در واالیرین شکل ممکنکردن فروا برای عشق و یجربهو هدایت 

ینهایی ابدی بشهر اسهت و    لّحشدن ذهن و جسم آدمی با دیگری است و راهای که به معنی یکیو رابطه

پهاک و حقیقهی و    یهها ههر دو خواسهتار عشهق    آن ؛شهود مهی  «نبهودن »در مقابهل   «بودن»موجا احساس 

 .دناز شهوت بود رجاودانی و به دو

 ؛اندیشهند اک و متعهالی مهی  اندیشی، هر دو راوی به عشقی پفس و یاریکی و مرگه یهمنبا وجود آ 

بهوف  زمهین. در   ۀهای پست و آلهود وجود حقیر انسان باشد نه از جنس عشق آدم ۀکنندکامل عشقی که

نیها   بهه آغهاز فصهل سهرد     ایمان بیاوریمیابد و در ق مییحقّ« زن اثیری»، آن عشق آسمانی در وجود کور
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ههای آبهی   مهردی کهه رشهته   »ق به اوسهت. همهان   انگار ی  مرد اثیری وجود دارد که آن عشق واال متعلّ

راوی  .(516: 6515 ،فرّخهااد ) «انهد هایش/ مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش/ بهاال خایهده  رگ

، بها اشهاره بهه    «اندیشهم مهی هها  گیهری گهل  آید/ و مهن بهه ج هت   در کوچه باد می» :گویدمی که هنگامی

خواهد ی  عشق پاک را یادآور شود و درست بعهد از ایهن یلنگهر بهه مخاطها      می «هاگیری گل ج ت»

بینند ای میروزنه ۀهر دو راوی از پنجر گ رد.از کنار درختان خیس می ؛بیند کهدرکوچه آن مرد را می

 کنار ی  درخت است:اقشان و در یکه معشوقشان درکوچه و یا در صحرای پشت ا

ه/ مهردی از کنهار   ای اسهت/ چهرا نگهاه نکهردم / ماننهد آن زمهان که       میان پنجره و دیدن/ همیشه فاصله» 

 .(516 :همان) «کردمیدرختان خیس/ گ ر

ولهی همهین کهه     ؛ای را که در آن جا بهود، زیهر پهایم گ اشهتم    دستم به رف برسد، چهارپایه اینکهبرای »

آمدم بولی را بردارم، ناگهان از سوراخ هواخور رف، چشمم بهه بیهرون افتهاد. دیهدم در صهحرای پشهت       

سمانی جلهو  آ ةی نشسته بود و ی  دختر جوان، نه، ی  فرشتواقم، پیرمردی قوزکرده زیر درخت سریا

 66 :6561ههدایت،  ) «کرداو ایستاده، خم شده بود و با دست راست، گل نیلوفر کبودی به او یعارف می

 .(61و 

اند؛ زیهرا  گاه وجود حقیقی نداشتهآید که هیچمینظراند و چنین بها انگار این زن و مرد اثیری مردهامّ 

  چیا غیهر طبیعهی   ی اینکهاو مثل  ةهای خستچشم»آید، راوی می ةبه خان بوف کوروقتی زن اثیری در 

گهاه کهه راوی از   رود و آنمرگ را دیده باشد، آهسته به هم مهی  اینکهمثل  ؛یواند ببیندکس نمیکه همه

اسهت کهه او    یانگهار چنهد روز   ؛میرد، بدنش آن قهدر سهرد اسهت   ند و زن میاخوربولی به او شراب می

 اینکهه کامال  سهرد. مثهل   ک بهود. سهرد،  انگشتانم را در زل ش فروبردم. موهای او سرد و نمنا»؛ استمرده

ایهن یصهویر    .(56 :6561هدایت، ) «بودم، او مرده بودنکردهمرده بود. من اشتباهگ شت که چند روز می

شهود بهه آن کسهی کهه     چگونه می»د؛ به آغاز فصل سر ایمان بیاوریمدقیقا  مانند یصویر آن مرد است در 

نهده  شود به مرد گ ت کهه او ز رود این سان، صبور، سنگین، سرگردان/ فرمان ایست داد/ چگونه میمی

مهن سهردم   » گویهد: هنگامی که فروا مهی و  .(566 :6515 ،فرّخااد)« استنبودهنیست/ او هیچ وقت زنده

یهرین یهار/ آن شهراب مگهر     شد/ ای یار/ ای یگانهه است/ من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم

بهرای   کهور بهوف   ةآور چندین سهال همان شراب موروثی و مرگ به راستی .(563 :همان) «چند ساله بود

شود. همان شرابی که وقتی راوی به زن اثیری نوشهاند، زن اثیهری بهدنش سهرد شهد و      میمخاطا یداعی

ام گ ت وقت خداحافظی، مادرم ی  بولی شراب ارغوانی که در آن زهر دایه» :گاه گرم نشددیگر هیچ



 818 بوف کور ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد وبررسی پیوندهای بینامتنی 
 

بوگام داسی چه چیا بهتهری  سپارد. ی  ام میهبود برای من به دست عمّشدهدندان ناگ، مار هندی حل

او بگ ارد  شراب ارغهوانی، اکسهیر مهرگ کهه آسهودگی همیشهگی       هیواند به رسم یادگار برای بچّمی

 .(15 :6561هدایت، ) «بخشدمی

کی معشوقش و دیگری همسهرو  ه یایه کدر مقابل عشق خود به زن اثیری و لکّراوی  بوف کوردر  

پیرمهرد قهوزی اسهت کهه انهدامی      بیند و آن رقیها، همهان   می در دو زندگی مت اوت هستند، ی  رقیا

ههایی کهه انگهار پله  آن را     چشهم  ؛دارد پله  ناسهور و واسهوخته   ههایی بها   کوچ  و خمیده و چشهم 

پیرمهرد خنارپنهاری    ، پیرمهرد قهوزی و در بخهش دو،   داسهتان اند. این پیرمهرد کهه در بخهش یه       بریده

ایه و زن اثیری است. در بخش یه ،  ر راه رسیدن راوی به لکّیرین مانع بر سشود، گویا بارگمی نامیده

بیند کهه زن اثیهری بهه پیرمهرد قهوزی، گهل       نگرد، در کوچه میایاقش به بیرون می ةوقتی راوی از دریچ

ایمهان  ایه بها پیرمهرد خنارپنهاری رابطهه دارد. در     کند و در بخش دو، همسر راوی یا همان لکّمییعارف
همهان   ۀکنندشود که دقیقا  یداعیمیهای شعر به زنی اشارهنیا در یکی از پاره به آغاز فصل سرد بیاوریم

ههای خهالی   ههایش ماننهد النهه   و من به آن زن کوچ  برخوردم/ که چشهم » است: بوف کورپیرمرد در 

با خود  ؤیای پرشکوه مرا/ررفت/ گویی بکارت هایش میک رانچنان که در یحرّسیمرغان بودند/ وآن

ههایش ههم   زن که کوچه  انهدام اسهت و چشهم     این .(515 :6515، فرّخااد) «بردبه سوی بستر شا می

اد یه هههای پیرمهرد خنارپنهاری را به    ات اندام و چشمهمان خصوصیّ؛ های خالی سیمرغان است مانند النه

هها(  )ران او ت جنسهی انگار رقیا عشقی راوی است. این زن که در مصراع بعدی به خصوصهیّ . آوردمی

ههایش در  ههای آبهی رگ  یای راوی را که همانا وصال با مردی است که رشهته ؤانگار ر است،شدهاشاره

در ایهن دو اثهر، یصهویر مشهترک دیگهری در اریبهاط بها رقیها         . کندمینابود، ذهن مخاطا مانده است

ها هسهتند کهه   اناست و آن هم، دند ۀ یکدیگرکنندها وجود دارد که برای مخاطا، یداعیعشقی راوی

 است:شدهشان اشارهت جویدن و گاز گرفتنبه خصوصیّ

 .(516 :6515 ،فرّخااد) «خوانندهایش/ چگونه وقت جویدن، سرود مینگاه کن که دندان»

پیرمرد که از الیهش آیهات عربهی     ۀهای چرک، زرد و کرم خوردبه چشم خودم دیدم که جای دندان» 

.(661 :6561هدایت، ) «زنم بود روی لپّ ،آمدبیرون می

تی هها روشهنایی مهوقّ   می بهیش نبهوده و در زنهدگی آن   شهان کهه یهوهّ   دو راوی از ناکهام مانهدن عشهق   هر 

ت و احساسایشههان دار شههدن شخصههیّعشههقی کههه باعههث جریحههه ؛کننههدمههیایجههادکرده اسههت، شههکایت

 .(513 :6515 ،فرّخاادهای من، همه از عشق است/ از عشق/ عشق/ عشق )زخم» است: شده
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ههای او   ای شهده بها فاسهق   های ج ت و یاد دارد... خواستم به ههر وسهیله  بعد از آن که فهمیدم او فاسق »

آمهد،  مهی واخهوو  ،بهودم رابطه پیدا کنم. این را دیگر کسی باورنخواهدکرد. از ههر کسهی کهه شهنیده    

کههردم، بها آن شههخص   ت بهه خههودم همهوارمی  ت و مهه لّرفههتم ههاار جههور خ ّه  کشههیدم، مهی مهی کشهی  

ت و خواری، خهودم  آوردم... با چه خ ّ زدم و میگ تم و او را برایش غرمیو را میاقشدم، یملّ میآشنا

خواسهتم طهرز   یرسیدم زنم از دستم دربهرود. مهی  نخواهدکرد. میرکردم، کسی باومیرا کوچ  و ذلیل

خندیدند. اصهال  چطهور   میها به ریشم احمق ةهای زنم یاد بگیرم... همرفتار، اخالد و دلربایی را از فاسق

حیها،  چهون بهی   ؛هها را دوسهت داشهت   دانهم آن ها را یادبگیرم  حاال مهی الهیوانستم رفتار و اخالد رجّمی

 (.33-11 :6561 هدایت،) «ن بودند. عشق او اصال  با کثافت و مرگ یوأم بوداحمق و متع ّ

. سهپارد مهی خهاک بهه  خهود  دسهتان  بها  و کندمیهیکّهیکّ است، مرده که را اثیری زن کور بوف راوی 

راوی و ینها حقیقت وجودی اوست؛ ینها حقیقتهی کهه بهه زنهدگی      ۀگمشد ةزن اثیری، همان نیم درواقع

ا سهرانجام راوی ایهن حقیقهت را بها دسهتان خهودو بهه        امّه  ؛بخشدمیها معناالهرجّ ۀراوی در دنیای بیهود

د و راوی افته  اقی بهرای راوی مهی  نیا چنین ایّ به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریمسپارد. گویا در خاک می

مهن  » گویهد: گردد، مهی میهای آبی بریعنی همان مرد با رگ ؛واسپاری معشودانگار که از مراسم خاک

ام / هنهوز خهاک مهاارو یهازه     آیم / که این چنین به بوی شا آغشهته آیم / من از کجا میاز کجا می

بهرای ههر دو راوی،    درواقهع  .(513 :6515 ،فرّخهااد )« گهویم سبا جهوان را مهی  است/ ماار آن دو دست 

شهاید حقیقهت آن دو دسهت جهوان      » شهود: واقعی حیات در زیر خاک مدفون می ۀحقیقت و ینها انگیا

 .(533)همان:  «ریا برف مدفون شدبود/ آن دو دست جوان/ که زیر بارو ی 

   هابیزاری از دنیا و انسان

وانههادگی و دلههره و اضهطراب را     انگاری،آزادی،؛ ازجمله نیستهای اگایستانسیالیسمهمؤلّ بسیاری از 

آلود، بیهوده و مبته ل اسهت   بیمار، مرگ فروا، این هستیِهدایت و از دید یوان در این دو اثر یافت. می

در نتیجه برای کسهانی   ؛استرا از خویشتن خویش دورکرده که انسان را در چنگال خود اسیرکرده و او

به اناوا  در نهایتا این طویان و عصیان و نه گ تن مّا ؛ماندای جا عصیان و اعترا  نمیچاره ،هامانند آن

آور عهوام،  شهان را ازخوشهبختی احمقانهه، دنیهای یههوّع     بیهااری هنرمنهد  دو  ایهن  .شهود میو خ قان منجر

بهه وضهوح خهود را از     و انهد دادهحیات حیوانی نشهان  داده به روزمرّگی و مناسبات مربوط بههای ین آدم

 اند.  ها کنارکشیدهها و لکّایهالهدنیای رجّ

زن، پیرمرد و جوی آب بین آن دو را  ةداند چرا همواره صحننمی ،گویدمی بوف کورراوی داستان  
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کنهد کهه   مهی یوصهیف ای را اساسهی اوسهت. ورطهه    ةلفایهن نیها امتهدادی از او و مسه    ، امّا ؛کنداشی مینقّ

کوشهد از جهوی   ی وقتی هم که زن اثیهری مهی  زیرا حتّ ؛یوان پرکرد. نوعی بیگانگی که پایانی ندارد نمی

شهان  گهاه در زنهدگی  فروا و ههدایت نیها ههیچ    .(661: 6566همایون کایوزیان، ن.ک: ) .یواندبپرد، نمی

هها بهود بپرنهد و وارد دنیهای     هها و لکّایهه  الهنتوانستند و نخواستند که از جوی آبی که میان خودشان با رجّ

 هههاههها و خوشههبخت احمههق ةجرگههکههه خههود را از و فههروا هههدایت  ههها شههوند. پسههت و شهههوانی آن 

انی کهه زنهدگی را   سک ؛کردندمیشان را نکوهشی و زندگیهمواره مردم عادّآنان بودند،  کشیده بیرون

زندگی و زنهده   شان، معنایبا افتخار از اعمال پوچکنند و میمثل معنا ینها در خوردن و خوابیدن و یولید

 کنند.  میبودن را برداشت

بها حقهارت و    هایشاند و از دنیا و آدمی اوتراوی این دو اثر، هر دو نسبت به دنیای اطراف خود بی 

مهاران   ةنه آیم/ و این جهان به الها و صداها میی اویی فکرها و حرفمن از جهان بی » کنند:میپستی یاد

بوسهند/ در  چنان کهه یهو را مهی   مانند است/ و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است/ که هم

ههها را بههه مههار  کههه فههروا آن یمردمهه .(516: 6515 ،خههاادفرّ) «بافنههدذهههن خههود طنههاب دار یههو را مههی 

هها  در سراسهر داسهتان بها ن هرت از آن     بهوف کهور  ههایی هسهتند کهه راوی    الهاست، همان رجّ کرده یشبیه

است و دنیا را پسهت  بریده هاآنروابط خود را با  ةشان بیاار است و همها و دنیایگوید و از آن می سخن

  داند:آور میو آلوده و قی

: 6561 ،ههدایت های نکبهت بهار نداشهتم )   آور و این همه قیافهمن احتیاجی به دیدن این همه دنیاهای قی»

656). 

 .(666: همان) «ها بکنمالهها و رجّه زندگی احمقبه من چه ربطی داشت که فکرم را متوجّ»

حیها، پهررو، گهدامنش، معلومهات     های بهی برای ی  دسته آدم ؛کردم که این دنیا برای من نبودمیحس»

: همهان ) «بودنهد شهده چاروادار و چشم و دل گرسنه بود؛ برای کسانی که به فراخور دنیها آفریهده   ،فروو

656). 

)همان:  «کشیدمی بیرونکلّها بهخوشبخت و هااحمق ةها، از جرگآدم ةبعد از او دیگر خودم را از جرگ»

65). 

های خوشهبخت/  جنازه»» شود:مقایسه فرّخاادیواند با مضمون این شعر های هدایت میمضمون نوشته 

خوو برخورد/ خوو پوو/ خوو خوراک/ در های ر/ جنازههای ساکت مت کّهای ملول/ جنازهجنازه

ههای فاسهد   ت/ و شههوت خریهد میهوه   مشهکوک نورههای موقّه    ةن/ و در زمینه های معیّهای وقتایستگاه
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 دو ههر  حقیقهت،  در .(511 :6515 ،فرّخااد) «اندها نگران حوادثبیهودگی/ آه/ چه مردمانی در چهارراه

 پیرامونشههان هههایآلههودگی از را خههود و داننههدمههی هههاآن از بریههر و دیگههران بهها مت ههاوت را خههود ،راوی

 :بینند میامبرّ

ت و جریان ابهدیّ  ؛احتیاجات پست و کوچ  مردم بودم ةماورای هم ؛بودمنیمچه خدا شدهفهمم که می»

 .(616 :6561هدایت، )« کردممیجاودانی را در خودم حس

 ؛کهردم بهه طبیعهت، بهه خهداها حهس     هها،  الهبریری خودم را به رجّ ؛بردمر آن وقت به بریری خودم پید»

چون ی  جریان  ؛یر بودماز خدا هم بارگ ؛بودمی  خدا شده .شهوت بشر هستند ۀخداهایی که زایید

 .(633)همان:  «جاودانی و الیتناهی در خودم حس کردم

 :6515 ،فرّخهااد ) «خواننهد رم که روی صدایم نمهاز مهی  یو از طنین کاشی آبی یهی شدی/ و من چنان پُ»

511.) 

 مشخّصتکرار یک عدد 

 :استیکرارشده پیوسته مشخّص ی  عددِ ،به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریمو  بوف کوردر 

 .(66 :6561هدایت، ) «بودمکردهبود که پی او را گم دو ماه و چهار روزسه ماه نه، »

 .(65: همان)« ...دو ماه و چهار روزبلکه  ؛  روز، نه دو روزه ین»

 .(31)همان:  «بود... دو سال و چهار ماه ؛سه سال نه ؛شوخی نیست»

 .(663)همان:  «او...س ره ةگ اشتم گوش دو درهم و چهار پشیا ،کردم جیبممن دست»

ر مه کّ جها    دو به واحد کلّی وجود و بشری ةیامّ روح انشقاد داستان ،کور بوف که است معتقد شمیسا

)آنیمهوس(، خودآگهاه و    درونهش  ة)آنیمها(، زن و روان مردانه   درونهش  ةث است؛ مرد و روان زنانو مؤنّ

از ایهن   ؛از ایهن انشهقاد   ؛ایی است از ایهن کثهرت  گالیه بوف کورناخودآگاه، زندگی درونی و بیرونی. 

گی را آرزوی وحدت و در نتیجه جاودانبوف کور. ت به اناواکشانندهاز این ثنویّ ؛آفرینفنابودن هجنبدو

؛ فههروا نیها بهه ایهن وجهود متّحههد     حهد اسهت  ق یه  وجهود متّ  یحقّه  بهوف کههور کنهد. ههدف   مهی مطهرح 

ام/ و دادهنقههالب اقیههانوس/ و ان جههار کههوه گهه رسههرگردان را/ از ا ۀمههن ایههن جایههر» اسههت: کههرده اشههاره

 ،فرّخهااد ) «ههایش/ آفتهاب بهه دنیها آمهد     هحدی بود/ که از حقیریهرین ذرّ شدن، راز آن وجود متّ هیکّ هیکّ

6515: 513). 

ث درون او هسهتند. اصهل یفنیهث و    ر و بیرونهی خهود نویسهنده و زنهان، روح مؤنّه     مردان، وجود م کّ 

زنهدگی  ؛ یکهی بودنهد و بعهد در عهالم عمهل      ؛بودنهد یوأمهان  ،در عالم آرمهانی و نظهری  ؛ ی کیر در اصل
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انشهقاد، از  ی بشهری از ایهن   دوریرشدند. روح کلّه  هم لحظه ازبهدر جریان آفرینش، لحظه ،یاریخی بشر

این دور شدن از خود، از این حرکت به سوی کثهرت ناراضهی اسهت و در خهواب و بیهداری درآرزوی      

ت خهود را از ایهن   است و وحدت از این دیدگاه، همانا جاودانگی است. نویسهنده، ن هر   وحدت نخستین

دی متعهدّ  ههای آرزوی خود را برای رجعت به عصر و عوالم وحدت اساطیری با سمبلانشقاد و کثرت و

بیهانی از   ،اسهت از قبیل چهار که در یمام طول کتهاب یکرارشهده   ؛عدد دو و مضارب آن .استکردهبیان

عهدد دو و  انشقاد است. هدایت انشقاد ی  به دو یا وحدت اساطیری را به کثرت دنیوی با  ةلفهمین مس

  و کثرت به ه یکتاب، یبدیل دو ب ۀیرین ایدیرین و اصلییرییا مهمدینب ؛استدادهمضارب آن نشان

 (.666-661: 6566شمیسا، ن.ک: ) .وحدت است

« اسهی دو قهران و یه  عبّ  » ،گویهد مهی پول سخن ۀوقتی راوی دربار نیا بوف کوردر چند جای دیگر از 

 شود:مبلوی است که یکرار می

 «نبهود  جیهبم  یهوی  تربیشه  عبّاسهی  یه   و قهران  دو بپردازم، را چیکالسکه ةکرای جیبم کردم دست من »

 .(63و  61 :6561هدایت، )

 .(33)همان:  «تر نداشتمبیش اسیدو قران و ی  عبّمن دست کردم جیبم که مادو را بدهم، »

 .(33)همان:  «درآوردم... اسیدو قران و ی  عبّمن دست کردم در جیبم »

= نادیکی( بهه معنهای نادیکهی     )قران دو قران»؛ گویدکهاو می .دارد جالبیی سیر  باره نیامیسا در این ش

بودن( یه  روح اسهت. قهران از اصهطالحات نجهومی ههم       ه به شاهاسی )با یوجّدو جسم است و ی  عبّ

مین ماه برج است که خرداد باشد و اگر با احتسهاب دو  آورد که سوّمیادیههست و دو پیکر یا جوزا را ب

شهود، بها مهاه خهرداد مطابقهت      گرفتهه نظرنوروز گ شته است، در ۀماه و چهار روز که در داستان از سیاد

ت شهاید ایهن باشهد کهه     شهود. علّه  اسی یکرارمیدارد. بعد از مرگ زن اثیری است که دو قران و ی  عبّ

 ،شمیسها ) «دیگر سخن از دو روح و ی  بدن است و آن ی  بدن، بدن راوی است که ینها مانده اسهت 

6566 :636). 

 شود، عدد چهار است:نیا عددی که مدام یکرار می به آغاز فصل سرد بیاوریمایمان همین طور در 

 .(563 :6515 ،فرّخااد)« نواخت چهار بارنواخت/  چهار بارزمان گ شت/ زمان گ شت و ساعت »

 .(561)همان:  «آیدنواخت/ در کوچه باد می چهار بارزمان گ شت و ساعت »

 «نواخهت  چههار بهار  نواخهت/   چههار بهار  ی غمگهین  رساعت گشوده شد/ و آن قنا ۀیا آن زمان که پنجر»

 .(515 و 516)همان: 
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هههایش/ ماننههد مارهههای مههرده از دو سههوی  هههای آبههی رگای کههه رشههته/ در لحظهههسههاعت چهههاردر »

کنند/ سالم/ سالم/ و/ آن هجای خونین را یکرارمیاهای منقلااند/ و در شقیقهگلوگاهش/ باال خایده

 .(516)همان:  «ای را بوییده آبی ةچهار اللآیا یو/ هرگا آن 

ایهن اسهت کهه سهال     ؛ شهده  به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریمعدد چهار در  ۀیکی از ی سیرهایی که دربار

به یرییها: عهالم ذههن و اعیهان     و اساطیری دارای چهار فصل است: مینو، بندهش، گومیچشن و ویچارشن

نخست فصهل چههارم،    ۀو هر فصلی سه هاار سال است. در هاار ،ثابته، آغاز آفرینش، آمیاو و جدایی

در رسهند.  م سوشهیانس بهرای نجهات از راه مهی    سوّ ۀم آن، هوشیدر ماه و در هااردوّ ۀهوشیدر و در هاار

 ةحهاوی نط ه  ینهی در آبهی کهه    آینهد کهه بهه آب   میدنیها از دخترانی بهه  هادین زریشت، این نجات دهنده

های یهادآور ایهن یفویهل، آگهاهی راوی از     شوند. نشانهمیروند و همان جا باردارمی زریشت است به شنا

ههای رسهوالن   سهوره » ،«آسهمان »، «دروا»، «چههار فصهل  »، چههار بهار نهواختن زمهان بهرای      «هاراز فصل»

 ۀی سهیر شمیسها دربهار    لبتهه ا .(653: 6516)یسهلیمی،   «اسهت « دهنهده نجهات »در گور خ تن  و« شکستهسر

گشهای ی سهیری   راهیواند می او به عدد دو و مضارب آن مانند چهار، ۀانشقاد و وحدت اساطیری و اشار

خصوصها  کهه    ؛اسهت یکرارشهده  به آغاز فصل سهرد  ایمان بیاوریمباشد برای عدد چهارکه مدام در شعر 

« آن وجههود متّحههد»یکّههه شههدن بههه یکّهههشههد، وردهیههرآطورکههه پههیشهمههانفههروا در بخشههی از شههعر، 

 است. کرده اشاره

 ره )دریچه، روزنه، سوراخ هواخور(نقش پنج اهمّیت

کهه پنجهره،   نقشی است  ،به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریمو  بوف کورل در یکی دیگر از موارد قابل یفمّ

شود. راوی یمام آن هواخورآغازمی ةروزن ی از  چیاهمه بوف کورکند. در میدریچه و یا روزنه بازی

 ةاز پشهت همهان دریچه    ،استآل ذهنی خود را که در وجود زن اثیری خالصه شدهدنیای آرمانی و ایده

داستان دوباره به سراا آن روزنهه   ةشود؛ به طوری که وقتی در اداممیرووش زیربیند و زندگیایاقش می

 ۀهمهین کهه پهرد   » :شهود ی و جنون مهی یابد، دچار سرخوردگی و پوچرود و آن را بسته و مسدود میمی

ای کهه سریاسهر زنهدگی مهرا     کردم، دیوار سیاه یاری ، مانند همان یهاریکی زدم و نگاهجلو پستو را پس

دیهوار بهه    ةچهارگوشه  ةشهد. روزنه   نمهی ای به خارج دیدهفراگرفته، جلو من بود. اصال  هیچ من   و روزنه

ولهی   ؛کشیدماست. چهارپایه را پیشاز ابتدا وجود نداشته اینکهمثل  ؛بودی مسدود و از جنس آن شدهکلّ

یهرین  کمکهردم، مهی دادم یا جلوی چراا نگهاه میزدم و گوو میدیوار مشت ةوار روی بدنهر چه دیوانه

های من کارگر نبود. یکپارچه سرب شد و به دیوار کل ت و قطور ضربهنمیدیوار دیده ةای از روزننشانه
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  .(65و  66 :6561هدایت، )« ا دست خودم نبودنظر بکنم  امّی صرفیوانستم به کلّ بود. آیا میشده

 ؛بینهد پنجهره مهی  از پشت  را «آبی هایرگ با مرد آن»راوی  نیا، سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان در 

چهه روشهنایی   » اسهت: مسهدود شهده  بهوف کهور    ةبینیم که این دریچهه هماننهد روزنه   میشعر  ةا در ادامامّ

 کندکهه: مهی خهود را سهرزنش  فهروا   .(516 :6515 ،فرّخهااد )« مسدود سرکشید ةای در این دریچبیهوده

نکردم / مانند آن زمان که/ مردی از کنار درختان ای است/ چرا نگاهمیان پنجره و دیدن/ همیشه فاصله»

 ههدایت  بهوف کهور  در  چنهین ههم پنجره درآثار فهروا و   ةین دریچا .(516)همان:  «کردخیس/ گ ر می

هها بهه سهوی دنیهای نامکشهوف      آل اسهت و در ایهاد بسهته و محصهور آن    ای ویژه و ایدهپنجره ،(6561)

چه اگر در شهعر فهروا و در   همان دنیایی که همواره در پی آن هستند؛ چنان ؛شودمیان گشودهش یآرمان

بیننهد و در  خود نمی ها دیگر راه گریای برایآن ،روزنه باشدپنجره و بیهدایت این ایاد، بی بوف کور

 شوند.دنیای موهوم ذهنی خود محدود و محصور می

اسهت کهه یها بهه کشهف آن      ی آرمانی هر شهاعر  ۀپنجر ؛این پنجره» :گویدمی گونه که حقوقیهمان 

 یمکشههوف عینههیِ ةنرسههد و نتوانههد کههه بههرای همیشههه بههازو کنههد، بههه یسههخیر هههیچ فضههای شههاعران      

ای کنهد و بهه دنیه   خویش به درون خود نگاه ۀپنجردر چاردیوار بسته و بی اینکهیافت و جا نخواهد یوفیق

از سر حسرت بارهها و   اینکهی جا ایریواند داشت و نه گبرد، هیچ گریای نمیذهنی و محدود خود پناه

ای اسهت/  چرا نگاه نکردم / میان پنجهره و دیهدن/ همیشهه فاصهله    »کند: بارها به خویشتن خویش خطاب

الت رات و یخهیّ شهاعر رو بهه میهدان ی کّه     ۀهمیشهگی گشهود   ۀآری، این پنجره، پنجر « ردمچرا نگاه نک

ایمهان بیهاوریم بهه آغهاز فصهل      دریچه، عالوه بر شعر  ۀاین پنجر .(63-63: 6516) «سرشار و بارور است
 است:های شعر فروا یرین موییفو یکی از مهمای دارد فروا نیا جایگاه برجستهدیگر در اشعار  ،سرد

 .(663 :6515 ،فرّخااد) «آگاهی و نگاه و سکوت ةست/ ی  پنجره به لحظی  پنجره برای من کافی»

چهاهی/ در انتههای خهود بهه      ةی  پنجره برای دیدن/ ی  پنجره برای شنیدن/ ی  پنجره که مثل حلقه »

 .(665 :همان)« رسدقلا زمین می

« باز/ خ ته در پرنیان رؤیاها/ بها پهر روشهنی سه ر گیهرم/ بگه رم از حصهار دنیاهها         ةآه بگ ار زین دریچ»

 .(666 :همان)

 .(563 :همان) «بیندشگ ت/ از آن سوی دریچه به من گ ت/ حق با کسی است که می ۀو چهر»

 شکسهت،  /نسهیم  و مها  میهان  /پرنهده  و مها  میهان  /روشهن  و زنده سخت بود ایرابطه که پنجره /یو از بعد»

 .(536 :همان) «شکستشکست، 
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 ةمن آمدی برای من ای مهربان/ چراا بیهاور/ و یه  دریچهه/ کهه از آن بهه ازدحهام کوچه        ةاگر به خان»

 .(561 :همان) «خوشبخت بنگرم

الت سرشار اسهت، بهرای فهروا در دوران    رات و یخیّشاعر رو به میدان ی کّ ۀگشود ۀاین پنجره که پنجر

شود و یا قبل از آن، فروا جستجوگرانه در دنیهای  گشوده می ،دی دیگریولّو یعنی بعد از ام شاعریدوّ

کرد/ مشت بر دیوارهها  هو میعاصی/ در درونم های ةآن من دیوان» زند:میوپاخود دست ةمحدود و بست

 پیمهود/ همچهو روحهی در شبسهتانی/ بهر درونهم      مهی کرد/ در درونهم راه کوفت/ روزنی را جستجومیمی

شهعر بهرای مهن    »اسهت:  خهود فهروا گ تهه    .(656 و 651 :همهان ) «افکند/ همچو ابهری در بیابهانی  میسایه

 ؛نشهینم جها مهی  شهود. مهن آن  خهود بهازمی  م، خودبهه روای اسهت کهه ههر وقهت بهه طهرف آن مهی        پنجره

آن طهرف   دانم کهه آویام و میها میبا عکس درخت ؛گریممی ؛زنممیداد ؛خوانمآوازمی ؛کنم می نگاه

شنود. ی  ن ر که ممکن است دویست سال بعد یا سیصهد    فضا هست و ی  ن ر که دارد میه یپنجر

با وجود بهه معنهی    ؛ای برای اریباط با هستی استپنجره وسیله ؛کندفرد نمی .سال قبل وجود داشته باشد

 .(56: 6516)به نقل از حقوقی، « وسیع آن

 ةشهود. وقتهی راوی از دریچه   دیهده مهی   بهوف کهور  مصداد عینی این سخنان فروا در  به درستی که 

درسهت شهبیه همهان     ،بنهدد ههای مهیها افسهونگراو مهی    بیند و دل درگهرو چشهم  ایاقش، زن اثیری را می

گورسهتان قهدیمی بعهد از    و در ق به چندین سال پیش اسهت که متعلّاست ای ها را روی گلدان راغه چشم

او از او در دنیهایی دیگهر، نقّه    پهیش رسهد کهه   به این نتیجهه مهی  . شودزن اثیری پیدا می به خاک سپردن

او نیا از عشهقی  است و این نقّکرده که دقیقا  احساسات و عواط ی مشابه با او داشتهمیای زندگی بیچاره

چهون   ،داددلیل، خوشی غریبی بهه مهن دسهت   در عین حال خوشی بی» است:بردهشبیه به عشق او رنج می

اشهی کهه روی ایهن کهوزه را صهدها      او قهدیم، نقّ ام. آیا این نقّ  ن ر همدرد قدیمی داشتهه یفهمیدم ک

بهود  یها ایهن    رد من نبود  آیا همین عهوالم مهرا طهی نکهرده    مدبود، هکردهاشیشاید هااران سال پیش نقّ

زده، یه   او فله  ی  ن هر نقّه   ...ولی پی بردم ؛دانستمیرین موجودات میلحظه، من خودم را بدبخت

درسهت مثهل مهن و حهاال      ؛داشهته ساز بدبخت، مثل من وجود شده، شاید ی  ن ر قلمداناو ن رینن ر نقّ

 ؛گداختهه سهوخته و مهی  درشهت سهیاه مهی    یوانستم ب همم که او ههم در میهان دو چشهم   فقط می .بردمپی

ای ایهاد راوی وسهیله   ةبنابراین دریچ .(13 :6561هدایت، ) «داددرست مثل من، همین به من دلداری می

زیسته و همان افکهار و  پیش از او می ،شود برای اریباط راوی با هنرمندی که صدها شاید هااران سالمی

.(6)است داشتهعواطف و احساسات او را 
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 گیرینتیجه .3

متهون ادبهی را چهه در     هایاین رویکرد پیونهد  .شناسی متون ادبی استاصطالحی رایج در زبان بینامتنیّت

بلکهه   ایهن رویکهرد، ههیچ متنهی مسهتقل نیسهت؛      دههد. براسهاس   مهی شعر و چه در نثر مورد ارزیابی قهرار 

 عصر خود است.برخاسته از متون پیش از خود و یا هم

انهد؛  یّهات درونهی خهویش پرداختهه    شخصهی و یجرب « مهن »آثارشهان بهه بازیهاب    در فرّخاادهدایت و  

شان هسهتند.  یرین افکار و حاالت شخصی خالقراستین درونی ةها آینآنگ ت آثاریوانمیکه ای گونه به

انهد کهه در باورداشهت    و هدایت چنان در جهت یبیین و یوصیف خود و ذهنیّات خهود کوشهیده   فرّخااد

  اند.اند و ناچار از یکرار شدهخویش به قطعیّت رسیده

گونه دارنهد.  وار و پازلی، دایرههر دو ساختی غیر خطّ ،به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم و بوف کور 

یسهلیمی   ؛افتهه ه یسهیطر  چیها همهزند، داستان مرگی است که بر چیای که در سراسر این دو اثر موج می

ایهن   ،ناگایر که از فرط ناامیدی است و ینهایی و نایوانی که ازآن گریای نیسهت. آن چهه روشهن اسهت    

کنهد. عشهق   مهی ینها اسهت کهه در زمهان و مکهانی مهبهم زنهدگی       راوی حدیث ن س است که هر دو اثر

دو  رواقهع هه  در کثافت و مرگ اسهت.  ، در دنیای واقعی، عشقی دروغین و آلوده بههر دو راویآرمانی 

ی تههها روشههنایی مههوقّ  می بههیش نبههوده و در زنههدگی آن  شههان کههه یههوهّ  راوی از ناکههام مانههدن عشههق  

ت و شههدن شخصههیّدارشههدن و جریحهههعشههقی کههه باعههث زخمههی ؛کننههدمههیاسههت، شههکایت ایجههادکرده

 .استشان شدهاحساسات

یکی از مواردی است که در اریباط با هر دو اثر یوجّه خواننده را بهه خهود    ،مشخّصیکرار چند عدد  

نقشهی   ،به آغهاز فصهل سهرد    بیاوریمایمان و  بوف کورل در یکی دیگر از موارد قابل یفمّکند. جلا می

آل  یدهاای ویژه و ، پنجرههر دو اثرپنجره در  ةکند. این دریچمیبازی دریچه و یا روزنه است که پنجره،

ههر   درواقهع . شهود میان گشودهشیها به سوی دنیای نامکشوف آرماناست و در ایاد بسته و محصور آن

شهده  خالصهه  شهان اثیهری  معشهود آل ذهنی خود را که در وجود یمام آن دنیای آرمانی و ایدهدو راوی 

چه اگهر در  آن هستند؛ چنان د؛ همان دنیایی که همواره درپینبینمی انشایاد ةروزناز پشت همان  ،است

هها دیگهر راه گریهای بهرای     آن ،روزنهه باشهد  پنجره و بیهدایت این ایاد، بی بوف کورشعر فروا و در 

 شوند.دنیای موهوم ذهنی خود محدود و محصور میبینند و در خود نمی

کند. هراس از مینیرومند عشق و مرگ به روشنی نظرها را به خود جلادر بررسی دو اثر، درونمایة  

گرایههی ه م ههرط و در نهایههت پههوچ زوال و ابتهه ال، بنیههان فکههری فههروا و هههدایت را بههه طههرف انههدو   
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 .که میان دو اثر پیوند بینامتنی از نوع ضهمنی برقهرار اسهت    دهدمینتایج این بررسی نشان .است داده سود

بهوف  ؛ اوّلهایی برای یشخیص روابط متنی وجود داردکه خواننده نسبت به متن در این نوع رابطه، نشانه

، آگاهی دارد و متوجّه روابط بینهامتنی  استشدههآفرید از ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد پیش که کور

 فرّخهااد و بهر شهعر    قرارگرفتهه  که مورد اسهت اده  است متنی همان بوف کورشود. به عباریی؛ دو متن می

 است.  یفثیرگ ار بوده

 هانوشتپی
درک راوی از یهافتن گلهدان راغهه و    »معتقهد اسهت کهه     ،شناس آمریکاییمورّخ و ایران( Elton Daniel) التون دانیل (6)

 اینکهه خود هدایت است و رسهیدن بهه    ةام به وسیلات خیّبوده، شبیه به کشف رباعیّاو قدیمی همدرد او   ن ر نقّه یک این

 .(556: 6566)به نقل از شمیسا، «   ن ر همدرد قدیمی داشته استی

 کتابنامه
  .یهران: امیرکبیر ،اوّل چاپ ،اسالمی انقالب یا مشروطیّت انقالب از ایران نوین ادبیّات (،6515) یعقوب آژند،

 پیام یادانجو، یهران: مرکا. ة، یرجمبینامتنیّت(، 6513) گراهامآلن، 

 ، یهران: مرکا.ساختار و یفویل متن(، 6563) احمدی، باب 

 .51-63 صص ،633 ۀشمار ،ایران امید ةمجلّ ،« است کور بوف مولود دیگر یولّدی آیا»(، 6561) برهانی، مهدی

 .یهران: اختران دوّم، چاپ ،معاصر ایران: شعر ادبیّاتهایی در گااره(، 6516) یسلیمی، علی

 .یهران: نگاه دهم، چاپ ،فرّخااد فروا( 6) ما زمان شعر (،6516) محمّد حقوقی،

-66 صص ،خوشه ةمجلّ، «فرّخااد فروا شعر در زوال بیم و عشق ةدوگان هایجنبه»(، 6561) العلیعبد دستویا،

33. 

 ،66، شمارۀ های ادبیپژوهش، «ها و عوامل نومیدی صادد هدایتزمینه»(، 6513بهرامی )مسعود رضی، احمد و 

 .666 -35صص 

 یهران: سخن. ، چاپ چهارم،با چراا و آینه(، 6536) ش یعی کدکنی، محمّد رضا

 .یهران: فردوس دوّم، چاپ روح، ی  داستان(، 6566) سیروس شمیسا،

یهران: کتابسهرای   ،اوّل چاپ ،فرّخااد فروا شعر دفتر پنج ةزمان: مجموع خطّ در س ری (،6515) ، فروافرّخااد

 .یندیس

 .536-533 ،663 - 666 ۀشمار ،چیستا ةمجلّ ،«فروا و هدایت فکری هایشباهت» (،6561) انگیاروح کراچی،

یههران:   دوّم، چهاپ  ،فرّخهااد  اخهوان،  شهاملو،  نیما، شعر یحلیل با معاصر: شعر در انسان(، 6561) محمّد مختاری،

 .یوس

 د نبوی، یهران: مرکا.مهران مهاجر و محمّ ة، یرجمهای ادبی معاصرنظریه ةنامدانش(، 6515) مکاری ، ایرناریما
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علهوم   پژوهشهنامة ، «متنهی در مثنهوی بها رویکهرد بینهامتنی     مطالعات ارجاعهات درون »(، 6511)نامورمطلق، بهمن 
 .666-663، صص 36 ، شمارۀانسانی

 ، یهران: سخن.بینامتنیّتدرآمدی بر (، 6533) ------------

 .های پرستویهران: کتاب دوازدهم، چاپ ،کور بوف(، 6561) صاددهدایت، 

 دوّم، چهاپ  مههاجر،  فیهروزه  ةیرجمه  واقعیّهت،  یا افسانه از هدایت صادد (،6566) علیمحمّد کایوزیان، همایون

 .یهران: طرح نو

 شیراز: نوید شیراز. سوّم، چاپ ،زدمی حرف اوسایه با که کسآن (،6565)صادد  همایونی،


