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  چکیده

اي پیشرو در گسترة ادبیات داستانی معاصر، در خلق آثار  نویسندهصادق هدایت به عنوان 

در میان آثار او، بوف کور بیش از سایر . هاي روانکاوانه بهره برده است مایهخود همواره از بن

اي  توان آن را رمانواره اي که میگونهآثارش از مباحث روانکاوي تأثیر پذیرفته است؛ به

آنچه در تحلیل این داستان بیش از هر عاملی مهم است، عملکردهاي البته . روانکاوانه نامید

  .داستان و تباین شخصیت او  با چهرة خود هدایت است» راوي«

راوي به عنوان محور اصلی رویداد داستان، فردي است که باید ساختار روان وي دقیقاً 

از آنجا که روان راوي . درستی قضاوت کردشناخته شود تا بتوان دربارة نحوة روایت او به

هایی که ساختار  رسد ممیزه هاي فراوانی است، به نظر می دچار تناقضات و ناسازگاري

  اي است که خط مشی آورد، برساخته از تابوهاي روانی چندگانه شخصیت او را به وجود می

  . آورد فکري وي را پدید می

گیري  ت راوي، تابوهاي روح وي و دالیل شکلدر این پژوهش عالوه بر روانکاوي شخصی

گیري  ایم، تا دریابیم اساساً چه عواملی موجب شکلآن را به صورت تحلیلی بررسی کرده

ترین تابوي رسد اصلیها شده است؛ از این رو به نظر می با این ویژگی» راوي«شخصیت 

باشد که می» زن»  داستان که از لحاظ ابعاد اجتماعی و روانی حائز اهمیت است،

ساختارهاي روانی خاص راوي در مراحل مختلف رشد فکري وي، سه کاراکتر زن داستان را 

  .دهددر قالب سه تابوي مجزا بازتاب می

  

  صادق هدایت، بوف کور، نقد روانکاوانه، تابو، روایت در داستان: هاي کلیديواژه
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  مقدمه

را بررسی » تابو«در بوف کور، ابتدا الزم است مفهوم » تابو«براي پرداختن به مقولۀ 

گیرد و از یک سو به معناي مقدس و از سوي  تابو دو مفهوم متضاد را در بر می. کنیم

ترین ادیان که همانا  تابوها از بدوي. دیگر به معناي خطرناك، نجس و اسرارآمیز است

هاي  هاي تابویی، تنها ممنوعیت اند؛ اما منشأ محدودیتاست، نشأت گرفته» پرستیتوتم«

بر این اساس . آگاهانه و روانی دارد اخالقی و مذهبی نیست، بلکه تابو بستري کامالً ناخود

روان به طور کلی جز اصل توتمی نیست که در هر فردي تجسم «: به گفتۀ دورکیم

   .)341: 1383دورکیم،(» یابد می

هاي ملکوتی نیست، و اگرچه در  بنا بر آراي فروید، تابو مبتنی بر هیچ یک از فرمان

هاي دینی است، اما در همان  ها و نباید شود و شامل باید بسترهاي مذهبی نیز بررسی می

بستر نیز مسائل روحی و روانی در تابو در نظر گرفته شده و تابوها در خدمت انسجام 

باید یادآور شد که بین رویکرد تابو در ادیان و اقوام بدوي . اند اجتماعی به کار رفته

روانی،  (obsession)و رویکرد در میان مبتالیان به وسواسِ ) پرستانمانند توتم(

بین تابوهاي روانی و . هاي فراوان و حتی اشتراکات قابل توجهی وجود دارد مشابهت

د در نظر داشت که تابوهاي مذهبی نیز هایی قایل شد؛ ولی بای توان تفاوت مذهبی نیز می

  . اند در نوع خود، از تابوهاي روانی تأثیر پذیرفته

هایی از بیماري وسواس روحی وجود  با توجه به قراین موجود در متن، در راوي نشانه

و خوهاي اقوام بدوي بر این اساس، در آراي فروید شاهد هستیم که وي میان خلق . دارد

تر اینکه تابوهاي این دو گروه را  یابد و از همه مهم اشتراکات زیادي میو بیماران روانی، 

تا (بیند؛ بنابراین ما در این پژوهش  در بسیاري از موارد، مشترك و حتی یکسان می

، مشکالت روحی راوي را که در واقع هدایت )جایی که به حوزة پژوهش ما مرتبط است

رو که راوي داستان مبتال به برخی  از آن. شماریم به آن نگاهی انتقادي دارد، بر می

  .مشکالت روحی است، بنابراین تابوهاي موجود در داستان، از نوع تابوهاي روانی هستند

نکتۀ بسیار مهم دربارة این قسم از تابوها، وجود تضادهاي عاطفی است که دلیل 

روحی، این  تردید در عملکرد یک بیمار مبتال به وسواس اصلی پیدایش آنها است و بی
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کنیم با واکاویدن  در این مقاله سعی می. خورد وضوح به چشم میتضادهاي عاطفی به

  .روحیات راوي، تابوهاي مهم را بررسی کنیم

  

  مسئلۀ پژوهش

مفهوم تابو در فرهنگ جوامع مختلف، ابعاد و بازخوردهاي گوناگونی دارد؛ اما باید توجه 

هاي از مفهوم اجتماعی آن، در اصل سرچشمهگیري تابوها گذشته داشت که دالیل شکل

اي از خوانش فرهنگ و روان روانی دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه رمان معاصر، گونه

گیري هاي شکلمردم یک جامعه است، تحلیل و بررسی این تابوهاي داستانی، خاستگاه

افکنی ساختارهاي یکند و در پآنها و نگاه انتقادي و روشنگرانۀ نویسنده را تحلیل می

  .داردنوین نقد مدرنیته نیز گام بر می

هاي طراز اول مدرن در گسترة ادبیات معاصر ایران، دانیم، از رمانگونه که میهمان

بوف کور است که هم از دیدگاه نقد فرهنگ و هم با تکیه بر اصول نقد روانکاوانه، قابل 

ز نقاط مشترك بین مباحث فرهنگی و توان دریافت که یکی ابررسی است؛ بنابراین می

  روانکاوانه، بررسی و تحلیل تابوها است، تا از این طریق بتوانیم بین علومی چون ادبیات،

   هایی ناگسستنی بیابیم؛ به همین دلیل بررسی شناسی وحدتروانکاوي و جامعه

ه نظر اي همچون بوف کور، بیش از پیش ضروري بهاي مختلف تابو در رمانوارهجنبه

  .  رسدمی

  

  پیشینۀ پژوهش

هاي متعددي صورت گرفته در نقد بوف کور از منظر علم روانکاوي، تا به حال پژوهش

نوشتۀ سیروس شمیسا  "داستان یک روح"ترین آنها، است، که اولین و یکی از مهم

الگویی بررسی وي در این اثر، بوف کور را بر اساس روانکاوي یونگ و نقد کهن. است

صادق "نقد جامع محمد صنعتی از بوف کور، تحت عنوان   عالوه بر این،. کرده است

وي در این اثر، روان . نیز در این حوزه بسیار حائز اهمیت است "هدایت و هراس از مرگ

در . از هم گیسختۀ راوي را با تکیه بر آراي روانکاوانه، در حقیقت روانکاوي کرده است

صادق هدایت از "تألیف زردشت اعتمادزاده،  "روان از هم گسیخته" آثاري همچون



4/بررسی و تحلیل تابو در بوف کور

هاي سروش ایادي در این اثر محمدعلی همایون کاتوزیان و نوشته "افسانه تا واقعیت

زمینه نیز، به بررسی و نقد روانکاوانۀ بوف کور پرداخته شده است که تمامی صاحبان 

اند و در هیچ شخص هدایت نسبت داده به نحوي محوریت اندیشۀ راوي را به  این آثار،

یک از آنها، در مورد نگاه انتقادي هدایت نسبت به راوي و تأثیر و اهمیت تابوهاي روانی 

در این میان، تنها اثر موجود که راوي را از . در این اثر، سخنی به میان نیامده است

رگ در زندگی، عشق و م"شخص صادق هدایت تفکیک کرده است، اثري تحت عنوان 

است که در این اثر نیز، مباحث روانکاوانه و تابوهاي روانی به هیچ  "آثار صادق هدایت

لۀ پژوهش، به ئدر مقالۀ حاضر با توجه به اهمیت مس. عنوان مطرح و بررسی نشده است

  .بررسی تابوهاي روانی در بوف کور خواهیم پرداخت

  

  هاي روحی است راوي مبتال به بیماري. 1- 1

تقد است نباید پنداشت که تابوهاي روانی، فقط در بستر ذهنی بیماران روانی فروید مع

ظاهر متعادلی دارند، تابوهایی براي حتی افرادي که عملکردهاي روحی به. گیرد شکل می

مذهبی و اخالقی، ریشۀ آنها کامالً  óهاي دینی  اند که فارغ از خاستگاه خویش قایل

گیري آن، تابع عواملی  تبعیت از تابو همچو دالیل نشأت عالوه بر آن،. ناخودآگاهانه است

ناخودآگاهانه است؛ اما قبل از ورود به مبحث اصلی، باید دید که در اصل مقصود ما از 

  چیست؟» ناخودآگاه«اصطالح 

گوید؛ ولی در  خاص سخن می (ego)» من«فروید معتقد است آدمی همواره از یک 

بینیم؛ گویی کامالً پنهان  ما وجود آن را نمی کند که دیگري عمل می» من«اصل به 

کنیم، بر پایۀ تأثیراتی است که بیشترین  خود توصیف می» شمن«به مثابۀ آنچه «: است

» .گردد اند، یعنی تأثیراتی که از کودکی و آغاز نوجوانی، بیان می اثر را بر ما نهاده

  )40:1382ایستوپ،(

از این رو بر اساس عقاید فروید، تمامی رؤیاهاي گذشته تا به امروز هر فرد و تمام 

تابوهاي . هاي وي دربارة خود و حتی تابوهاي وي، ریشه در کودکی او دارد اندیشه

ناخودآگاهانه، آن دسته از تابوها است که منشأ روانی آنها اتفاقات و خاطراتی است که 
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در اینجا سعی . اي به جاي گذاشته است مناطق ممنوعهگیري  تأثیر خود را با شکل

  .کنیم به همین وقایع ناخودآگاه در ذهن راوي اشاره کنیم می

در بررسی بوف کور باید در نظر داشته باشیم که زبان راوي، داراي دو الیۀ 

هاي ظاهري آن نسبت به قشرهاي درونی، در  است که الیه» ناخودآگاه«و » خودآگاه«

شکنی روانکاوانه بررسی است، و ما زبان راوي را با استفاده از ساخت معرض تضاد

     وي است، بنابراین این » ناخودآگاه«از آنجا که زبان راوي برآمده از . کنیم می

ناخودآگاه هم زبانی دارد که متفاوت است؛ «: رسد شکنی ضروري به نظر میساخت

است که » نهادها«و » ها استعاره«جایگاه و » هاي کهن زبان«، به مانند »زبانی تصویري«

  .)3:1387صنعتی،( »شود تا کلید رمز آنها را ندانی، براي درك معنا بازگشوده نمی

در . واضح است که گسترة تابوها در یک بیمار روانی، چند برابر یک فرد عادي است

بیماري عالیم . خورد وضوح به چشم میبوف کور نیز، آثار بیماري روانی در راوي به

ها و اعمال راوي وجود دارد، تا حدي است که  وسواس روحی و پارانوئید که در اندیشه

خطا به  ها، آنها را به ي یابی این بیمار بسیاري از مفسرین و منتقدین بوف کور، با ریشه

به عنوان مثال زردشت اعتمادزاده در توضیح معضالت . اند شخص هدایت نسبت داده

مطالعۀ شاهکار صادق هدایت، گویی ما را در روایت خیالبافانۀ «: یسدنو روحی راوي می

درست از همین رو است که . برد برخی از بیماران خود به هنگام معاینات بالینی فرو می

دست به تحلیل این اثر غنی و هذیانی زدیم تا بهتر به جهان واقعی و بستۀ آن پی 

  .)9: 1374اعتمادزاده،(» ببریم 

این فروپاشی خودشیفتگی راوي داستان » بوف کور«در: گیرد می  ه نتیجهوي در ادام

؛ اما در ادامه همین )39همان، (» شود است که به از هم گسیختگی روانی منجر می

سروش . شود با شخص هدایت خلط می» راوي«انجامد که  گیري  به جایی می نتیجه

کش براي رد این فرضیۀ غلط ایادي نیز بر همین نظر است؛ بر این اساس، شاپور جور

  :نویسد  می

شناسی، شخص هدایت را بیمار   دکتر سروش ایادي در بررسی آثار هدایت، از نظر روان

کند و تمام احوال راوي بوف کور را که هدایت آگاهانه براي شخصیت  اسکیزویید معرفی می

ایادي در عین حال از  ؛ البته کتاب دکتر...دهد خود در نظر گرفته، به خود نویسنده نسبت می
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هاي بیمارگونۀ تصویر شده در بوف کور را به  او تمام جنبه. ارزش خاصی برخوردار است

شناسی ارجاع داده است؛ اما از نظر تحلیل ادبی به جاي آنکه این امراض را  ترمینولوژي روان

کرده به راوي بوف کور نسبت دهد، آن را به نویسندة داستان، یعنی شخص هدایت منسوب 

  )24 - 23: 1377جورکش، ... (است

اند که ناخودآگاه راوي را در گسترة ناخودآگاه  عالوه بر جورکش، منتقدانی نیز بوده

همین . اند جمعی بررسی کرده و دید انتقادي هدایت را دربارة راوي، از نظر دور نداشته

شناختی و فرهنگی و  بوف کور از منظر نقد روان«: نویسد باره میطور حورا یاوري در این

هاي  هاي گوناگون که گواه رو در رو شدن آفرینندة آن با الیه ها و نشانه با توجه به اشاره

              »ِ ایرانی همزمان راوي است عمقی ناخودآگاه جمعی است، داستان انسان

  ).210:1374یاوري،(

از قرائت متن روست، که این ادعا راوي از لحاظ روحی با مشکالت متعددي روبه

اینک براي روشن شدن نظر خود، عالیم بیماري روحی را در . داستان حاصل شده است

در . کنیم کاویم؛ از این رو ابتدا عالیم بیماري پارانوئید را در راوي بررسی میراوي وا می

بیمار، اعتبار و اهمیت شخص «: گوید باره، فروید در شرح عالیم بیماري پارانوئید میاین

برد و قدرتی نامحدود و باورنکردنی را به او  ینی را تا آنجا که ممکن است باال میمع

حق، مسئولیت همۀ بالهایی را که سرش دهد تا اینکه بتواند با دلیل و به نسبت می

  .)90:1362فروید،(» آید، از او بداند می) بیمار(

همسر او و هم خواهر راوي، لکاته را که هم . همین عالیم در راوي نیز وجود دارد

قدر فاصله به بیند و میان دنیاي خود و لکاته آن قدر بزرگ میرضاعی اوست، در نظر آن

پندارد؛ تا جایی که لکاته از نظر  نیافتنی و همچون تابو میآورد که او را دست وجود می

شود؛  راوي، داراي یک قدرت ماورایی است و همچون یک موجود غیر بشري تلقی می

بینیم؛ آنجا که در برخورد با دختر اثیري، حدت و  ی که در بخش اول داستان مینگرش

پندارد  چنان ضعیف می راوي خود را در برابر لکاته، موجودي آن. یابد شدت بیشتري می

خیزد و گاهی با نشان دادن رفتاري  که گاهی از سر این ضعف، با لکاته به دشمنی بر می

پندارد، که لکاته اساساً  راوي همواره با خود می. کند یمعکوس، در برابر او سجده م

  :نیافتنی است و معتقد است تمام ذرات وجودش به او نیاز دارد موجودي دست
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دانم چه زهري در روح من، در هستی من ریخته بود که نه  این زن، این لکاته، این جادو، نمی

کشد که الزم  فریاد می. او را الزم داشتخواستم، بلکه تمام ذرات تنم، ذرات تن  تنها او را می

اي باشم که آدمیزاد در آنجا وجود  کردم که با او در جزیرة گمشده دارد و آرزوي شدیدي می

همه را ... لرزه یا طوفان و یا یک صاعقۀ آسمانیکردم که یک زمین نداشته باشد، آرزو می

  ).91:1348هدایت، (ماندیم  ترکاند و فقط من و او می می

مثال، حتی  کند که با توجه به این شاهد قدر در نظر خود بزرگ میاوي لکاته را آنر

است که در » اسطورة حوا«داند و همین  می» اسطورة حوا«او را تلویحاً جایگزینی براي 

آري، راوي دوست دارد . قسمت اول داستان، در واقع تبدیل به دختر اثیري شده است

: ري به عنوان تنها زن این کرة خاکی، به او متعلق گرددزمین ویران شود تا دختر اثی

 (shadow)توان حوا را همان زن اثیري یا آنیما دانست که دست در دست سایۀ  می«

شود، به زمین  نهد و عروس او می می) پیرمرد خنزر پنزري(آدم یعنی شیطان نفس 

  .)62:1383شمیسا، (» شود آید و لکاتۀ بوف کور می می

فروید در . هاي بیماري پارانوئید در راوي، استدالالت فلسفی اوست انهاز دیگر نش

چنان خوب استدالل کرده،  بیمار مبتال به این بیماري، گاهی آن«: گوید باره میاین

بافد که گویی یک فیلسوف و یا یک مبلغ بزرگ آیینی است و به همین دلیل،  فلسفه می

  .)125:1362فروید،(» ندا این بیماري را جنون استداللی لقب داده

آورد؛ تا آنجا که  شاهدیم که راوي در داستان، بارها به استدالالت فلسفی روي می

پندارد که با یک  فریبد و مخاطب با خود می این قبیل استدالالت، ذهن خواننده را می

هاي راوي با اعمال او هیچ  بافیروست؛ اما در اصل فلسفهفیلسوف تمام عیار روبه

  : گوید راوي در توصیف عقاید شخصی خود می. ي نداردسازگار

  هاي پررو، گدامنش،  کردم که این دنیا براي من نبود، براي یک دسته آدم حس می

براي کسانی که به فراخور دنیا آفریده  óگرسنه بود فروش، چاروادار و چشم و دلمعلومات

که براي یک تکه لثه دم   شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان، مثل سگ گرسنه

  ).137:1348هدایت، (گفتند  کردند و تملق می جنبانید، گدایی می می

گذشته از این، راوي بوف کور مملو از طرد شدگی، سرخوردگی، جدایی، از 

باره  محمد صنعتی در این. هراس توأمان نسبت به مرگ استدستدادگی، و میل و 

  : نویسد می



8/بررسی و تحلیل تابو در بوف کور

است؛ اما چگونه انسانی با شور زندگی قرین است و  »اي انسان سوگواره«بوف کور جلوة کامل 

در کجا مرگ را . کند دیگري چون بوف کور هراس از مرگ دارد و مرگ گریبانش را رها نمی

طبیعی است که مرگ را تجربه نکرده، چون ! ترسد؟ ن میتجربه کرده است که این گونه از آ

پناهی و درماندگی است و در آن  زنده است؛ ولی حاالتی را تجربه کرده است که دوران بی

و » اضطراب از هم فرو پاشیدگی«احساس طرد شدگی، تنهایی، پیوند گسستگی را همراه با 

  ).30:1380صنعتی،(ترس از نابودي تجربه کرده است 

توان در مورد شخصیت راوي به  به فراخور تمام این احوال، باید دید چگونه می حال

توان تمامی این شرایط را به شخص هدایت نسبت داد؟ آیا  درستی قضاوت کرد؟ آیا می

هدایت با توسل به پردازش این حاالت در راوي، در پی آن نبوده است تا انسان سوگواره 

  .تردید جز این نیست صویر بکشد؟ بیو فروخوردة دوران راوي را به ت

عالوه بر این باید به این نکته نیز توجه داشت، که راوي در رؤیایی فروخورده و 

بخشی آرمانی که خوابی : در دنیایی که دو چهره دارد. برد سرکوب شده به سر می

آور که  غایت عذابو بخشی به» تحقق آرزوي رؤیایین است«شیرین و به قول فروید 

  :با تمام وجودش، با آن شرایط به تنش برخاسته است راوي

از سکوي رؤیا به واقعیت قرار گرفته و از دیدگاه رؤیایی هستی پیرامون را ] راوي[او «

کند، حال آنکه  در همان حال که در واقعیت قرار گرفته، دوباره به رؤیا سیر می. نگرد می

  رؤیاهاي راوي، از تلخی و هراس. )190:1382زاده،قاسم(» در اصل و در واقع در رؤیاست

گیرد و در عوالم شک و تردید رو به  لبریز شده است؛ رؤیاهایی که به ضربتی جان می

عالوه بر تمام این تفصیالت، فروید در مورد حاالت روحی و رؤیاهاي یک . نهد رشد می

  :نویسد بیمار پارانوئیا می

دارد که  دهد و اعالم می نوئیا به دست میسانت دسانکتیس مالحظات مشابهی در موارد پارا

گوید  دسانکتیس می. بوده است» دلیل واقعی و قاطع دیوانگی«در برخی از موارد، رؤیا 

کند به ضربتی  پریشی ممکن است با ظهور رؤیایی مؤثر که مصالح توهمی را عیان می روان

باید بر  ا که هنوز میآهسته در یک رشته از رؤیاهجان آهسته گیرد، یا ممکن است آهسته

  ).93:1388فروید، (میزان مشخصی تردید غالب آیند، رو به رشد نهد 

هاي عاطفی  تواند یکی از دالیل اصلی آشفتگی روح و خلجان در واقع همین عامل می

هاي اصلی بیماري وسواس روحی  حتی مصالح توهم در روح راوي، از زمینه. راوي باشد



9/بررسی و تحلیل تابو در بوف کور

هاي  ر این رابطه، با طرح نقل قولی مهم از راوي، ریشهحال د. شود در او محسوب می

او در توصیف حاالت روحی خود . کنیم عالیم بیماري وسواس روحی را در وي بررسی می

  :گوید می

  خواستم خودم را تسلیم نیستی و شب شد و می هاي چشمم سنگین می وقتی که پلک

: گرفت ام از سر نو جان می هاي فراموش شده جاودانی بکنم، همۀ یادبودهاي گمشده و ترس

اندازه بزرگ به اندازة سنگ آسیا  ام بی ترس اینکه پرهاي متکا تیغۀ خنجر بشود، دگمۀ ستره

دلواپسی اینکه اگر  óافتد مثل شیشه بشکند  نان لواشی که زمین میترس اینکه تکه  óبشود 

سوز به زمین بریزد و شهر آتش بگیرد، وسواس اینکه پیرمرد خوابم ببرد، روغن پیه

  .)140:1348هدایت، ... (خنزرپنزري جلو بساطش به خنده بیفتد

هاي  رسجالب اینجاست که در این نقل قول، راوي از یادبوهاي گمشدة گذشته و ت

داند؛ گویی نقطۀ  گوید که خود نیز در اصل دلیل آن را نمی اي سخن می شدهفراموش

پنهانی در زندگی اوست که همین نقل قول، خود مثال بارزي بر بیماري وسواس روحی 

  .رود در او به شمار می

توان بر بیمار بودن روان راوي  تر از این می حال با توجه به آنچه گفته شد، آیا واضح

راوي بیش از حد تحت تأثیر خاطرات نابسامان، دور . صحه گذاشت؟ گویا جز این نیست

چشمم را «: و تلخ کودکی است؛ گویی از مرور حوادث تلخ زندگی خود، ناگزیز شده است

این تصویرها زندگی مخصوص به خود  óشد  ه من ظاهر میبستم، دنیاي حقیقی ب که می

  .)98:1348هدایت، (» گویا ارادة من در آنها مؤثر نبود. داشتند

بدیهی است که راوي در گرو ناخودآگاه از هم گسیخته و مشوش خود، دمی از 

وي در زندگی روزمرة خود نیز به وحدت با لکاته نرسیده، . اتفاقات گذشته آسوده نیست

هاي روزمره دست به گریبان است و مدام  این رو با تناقضات روحی خود و ناکامیاز 

گذراند و  کند و حاالت چهرة او را از نظر می خاطرات کودکی خود را با لکاته مرور می

مدام از نهر سورن و . کند اشاره می» به چشمان مورب ترکمنی او«بیش از هر چیز، 

گوید و بر حالت نگاه دختر تأکید  کردند، سخن می لحظاتی که با هم سرمامک بازي می

کند، وحشت و جدایی عمیقی  ورزد؛ اما هنگامی که دیروز را با امروز خود مقایسه می می

هر کس دیروز مرا دیده، جوان شکسته و ناخوشی دیده است، ولی امروز «: کند حس می
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هدایت، (» ري داردشکهاي واسوخته و لب بیند که موهاي سفید، چشم پیرمرد قوزي می

69:1348.(  

در ادامه، با علم به این مقدمات، مفاهیم روانی تابوها و تأثیر آن را در بوف کور 

  .کنیم بررسی نموده، تابوها را شناسایی می

  لکاته. 2-1

شود و  هاي مهم داستان محسوب می لکاته، همسر و خواهر رضاعی راوي، از شخصیت

بر اساس روایت داستان، راوي . ت ظاهري زیادي داردشباه) داسیبوگام(به مادر راوي 

شود و در تمامی عمر خود در آرزوي دیدار آن مادر از  در نوزادي از مادر خویش جدا می

راوي که از دایۀ خویش خصوصیات ظاهري مادر را شنیده است و . دست رفته است

: گوید سخن می شخصاً او را به یاد ندارد، با شور و حرارت فراوانی از زیبایی او

هاي درشت مورب، ابروهاي باریک به هم پیوسته، که میانش را خال سرخ  چشم«

   ).79:1348هدایت، (» گذاشته می

اي که  کند و وي از همان دوره، در دامان دایه مادر راوي در کودکی او را ترك می

دختري دایه، . شود گردد، بزرگ میعمۀ او نیز است و جایگزین مادرش نیز محسوب می

هاي مورب  چشم«: داسی داردنظر راوي شباهت ظاهري زیادي با بوگام از دارد که

» هاي برجسته، رنگ گندمی، دماغ شهوتی، صورت الغر ورزیده داشت ترکمنی، گونه

  ). 109:1348هدایت، (

عالوه بر این، راوي و لکاته خواهر و برادر رضاعی هستند و راوي نیز دایه را همچون 

داسی، جالب اینجاست که راوي همسرش را عالوه بر بوگام. دارد دوست می مادر خویش

مادر او لکاته بود که مانند مادر خودم دوستش داشتم و براي «: داند به دایه نیز شبیه می

  ).15:1348هدایت، (» همین عالقه بود که دخترش را به زنی گرفتم

نهایت همسر راوي یعنی لکاته، هر داسی، دایه و در گیریم بوگام بنابراین نتیجه می

گویی راوي بر اساس شباهتی که در مادر و . سه در نظر راوي شبیه و همتایان یکدیگرند

عشق ) که خواهر رضاعی او نیز است(یابد، به لکاته  می óکه از محارم اویند óدایه

اوي ر. است» تابوي زناي با محارم«آري، عشق راوي به لکاته، تصویرکنندة . ورزد می
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آنکه خود بداند و بخواهد، از دوران کودکی در آرزوي زنی است که مشخصات ظاهري  بی

  .کند می» فرافکنی«مادر را دارد؛ در نتیجه صفات مادر و همتایان او را بر همسر 

این حالت در (در مواجهه با مطالب مذکور، فروید معتقد است که همۀ پسران 

، ناخودآگاهانه به مادر یا جانشینان او )پذیر است دختران نیز در مواجهه با پدر امکان

» ادیپِ پادشاه«ترین الهام خود را از داستان اساطیري  وي در این زمینه، بزرگ. اند عاشق

  : گوید باره میگرفته است و در این

روانکاوي این را به ما آموخته است که نخستین هدف عاشقانۀ پسر بچه، جنبۀ زناي با محارم 

ها همچنان که بزرگ  امشروع است، زیرا متوجه مادر یا خواهر شده است و پسر بچهدارد و ن

باري در . گیرایی و جاذبۀ زنایی مزبور برهانند روند که خود را از شرّ شوند، به راهی می می

شویم، بدین  بیماران عصبی نیز منظماً با بقایاي معتنابهی از نفسانیات دوران کودکی روبرو می

جنسی کودکانه نجات دهند، چه بدین  óاند خود را از قید شرایط روانی انستهسبب که نتو

  ).46:1362فروید،(اند  جهت که به دوران کودکی بازگشته

از همین روست که پسران از همان دوران کودکی، پدر را به طور ناخودآگاه رقیب 

بینیم که  می در بوف کور نیز. پنداري با او هستندپندارند و در پی همذات خویش می

شود؛ همان کسی که در طول  راوي در دنیاي آرمانی خود، پیرمرد خنزرپنزري می

رو، راوي در  از این. بینیم داستان او را هم شبیه به پدر و هم شبیه به رقیب عشقی او می

پدر نیز همچون مادر یکی از «: انگاري با پدر خویش استجایی و همسانپی جابه

سرمنشأ و ) عقدة ادیپ(از نظر فروید کین پسر به پدر نخستین  تابوهاي مسلط است و

تیموري، (» ترین تابوي بشري یعنی ترس از زناي با محارم است ترین و اصلی ریشۀ بزرگ

111:1389( .  

از طرفی دیگر، پسران در دوران کودکی و نوجوانی و گاهی حتی در جوانی در آرزوي 

هرشان شبیه باشد، که همین عامل نیز داشتن همسري هستند که به مادر یا خوا

. شود پنداري با پدر محسوب میاي از فرافکنی خصوصیات مادر و خواهر و همذات جلوه

این احساس، رویدادي روحی است که اعم از دشمنی پنهان با پدر و عشق پنهان و 

محسوب اي برخاسته از ضمیر ناخودآگاه  ناخودآگاهانه به مادر است و از دید فروید پدیده

شود که تنها مختص به یک بیمار روانی نیست، بلکه در روان تمام آدمیان با درجات  می

یابد و معموالً به همین دلیل است که دختران، نادانسته به پدر، و  متفاوتی ظهور می
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عقدة «فروید این پدیده را در پسران . ورزند پسران نادانسته به مادر عشق بیشتري می

مادر «: نهد نام می» عقدة الکترا«یونگ مشابه این حالت را در دختران نامد و  می» ادیپ

بود که مانند مادر خودم دوستش داشتم و براي همین عالقه بود که دخترش  ]لکاته[او 

  ).78:1348هدایت، (» را به زنی گرفتم

است و نمایانگر عقدة ادیپی » تابویی از زناي با محارم«بینیم لکاته در اصل  پس می

  : نویسد باره میجالل ستاري نیز به نقل از بهرام مقدادي در این. راوي

آقاي بهرام مقدادي در مقالۀ نسبتاً کوتاهی در بوف کور سه شخصیت اصلی را تشخیص 

که عبارتند از راوي، مادر یا هر زنی که در داستان، به زعم ) تثلیث به گفتۀ فروید(دهند  می

راوي یا آدمی که » پدر«الخصوص لکاته و اوي شده و علیر» مادر«منتقد محترم، جانشین 

کش، پیرمرد قصاب و پیرمرد خنزرپنزري و به اعتقاد وي پیرمرد نعش. مظهر نمادین اوست

شود، این خود مثالی است از عقدة ادیپی، چه  اي همبستر می چون لکاته با هر فرد هرزه

ن دارد که امتداد همان تصویري اي از ز شخصی که دچار این مشکل است، تصویر دوگانه

شود با او روابط  نزدنی که نمییکی همان زن اثیري دست. است که از مادر خود داشته است

جنسی برقرار کرد که باز همان مادري است که رابطۀ جنسی با او حرام است و دیگر همان 

  ).43:1377ستاري، (شود  یا تصویر دیگري از مادر که با پدر همبستر می» لکاته«

راوي که از دوران پیش از ازدواج با لکاته، او را همچون جانشین مادر دوست 

گذرد،  دارد، پس از ازدواج نیز طبیعتاً تمایل به نزدیکی با او دارد؛ اما هرچه زمان می می

جالب است . شود ها نیز بیشتر می یابد و فاصله بدبینی راوي نسبت به لکاته فزونی می

هاي جفت  فاسق«انکاوي، بدبینی راوي نسبت به لکاته و در نظر گرفتن بدانیم از منظر رو

داند مادرش به پدرش خیانت  او که می. براي او ریشه در کودکی راوي دارد» و طاق

کند و با تلقّی خود  نسبت به همسر زندگی می ،کرده، همواره با همین برداشت سوء

داند؛ اما با تمام این اوصاف، باز هم از  مینسبت به مادر، همسر را نیز از این اتهام مبرا ن

نیافتنی نیست، لکاته در ابتدا براي راوي دست. سازد نیافتنی میخدایی دستلکاته نیمچه

سازد و  ها و خأل حضور او در گذر زمان، او را در نزد راوي به تابو مبدل می بلکه فاصله

  : داند راوي حتی دیدن او را نیز آرزویی محال می

زد،  ام اضطرابی دوران می انگیز آمد و در سینه دنیا به نظرم یک خانۀ خالی و غم ]در نبود او [

هاي تو  هاي این خانه را سرکشی بکنم، از اطاق مثل اینکه حاال مجبور بودم پابرهنه همۀ اطاق

رسیدم، درهاي پشت  می» لکاته«گذشتم ولی زمانی که به اطاق آخر در مقابل آن  در تو می
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هاي لرزان دیوارهایی که زاویۀ آنها محو شده بود،  شد و فقط سایه خود بسته میم خودبهسر

  ).105:1348هدایت، (کردند  پوست در اطراف من پاسبانی میمانند کنیزان و غالمان سیاه

رود  بینیم احساس ترس و عالقۀ توأمان راوي نسبت به لکاته، تا جایی پیش می می

سادگی میسر نیست و بیند که دیدن او به ن یک ملکه میکه راوي، لکاته را همچو

الوصول بودن اویند؛ نمادي از صعب  شوند، گویی درهایی که پشت سر راوي بسته می

نیز تبدیل شده است؛ » تابوي رؤسا«گویی لکاته به مرور زمان از نگاه راوي به سمبلی از 

صدا کردن وي به نام اصلی نیز گردد، و حتی از  نیافتنی میتا جایی که براي راوي دست

. بلند شدم، دامنش را بوسیدم و در حالت گریه و سرفه به پایش افتادم«: کند اجتناب می

مثل . زدم اش او را صدا می مالیدم و چند بار به اسم اصلی پاي او می  صورتم را به ساق

قلبم اما توي قلبم؛ در ته . اش صدا و زنگ مخصوصی داشت این بود که اسم اصلی

  ).155:1348هدایت، (» !لکاته...لکاته«: گفتم می

گونۀ او از لحاظ روانی بررسی کردیم و پیش از این، راوي را با خصوصیات وسواس

گفتیم که بین بیماران وسواس روحی و اقوام بدوي، مشترکات روحی و تابوهاي یکسانی 

هاي تابویی  فرد، از سنتاینک باید گفت، ابا ورزیدن از صداکردن نام اصلی . وجود دارد

بدویان از دیرباز، اغلب از بر زبان آوردن نام . شود دیرین در بین اقوام بدوي محسوب می

کردند و معتقد بودند که اگر کسی نام اصلی آنها را بداند،  خود و عزیزانشان خودداري می

  :خطرات سوئی براي ایشان در بر دارد

مسکوت و پنهان بماند، غالباً مرسوم است که او را با وقتی الزم باشد که نام حقیقی کسی 

هاي دوم  آید، این نام هاي حقیقی یا اصلی بر می چنان که از نام. لقب یا شهرت دیگري بنامند

توانند آن را آزادانه به کار  شود و از این رو می به نظرشان هیچ جزئی از آن کس را شامل نمی

  ).275:1388فریزر، (ر افتد، به هر کسی بگویند برند، و بدون اینکه صاحب اسم به خط

کند، بلکه جز  بینیم که راوي نه تنها لکاته را به اسم اصلی صدا نمی اینجا نیز می

سؤال این است . خواند ها را با نام اصلی نمی هیچ یک از شخصیت) داسیبوگام(مادرش 

گونه که قبالً نیز همانزند که بار منفی دارد؟  که چرا راوي همسرش را با لقبی صدا می

اشاره کردیم، منشأ این عملکرد را نیز باید در کودکی راوي جست؛ در همان مثلث 

نصیب  فردي که در کودکی از مهر و توجه مادري بی. ادیپی که مادر در رأس آن است

بیند، در بزرگسالی هرگز به همسر خود  ماند و از مادر خویش در حق پدر خیانت می می
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در اینجا راوي حتی . نگرد کند و همواره نسبت به او با تردید و بددلی می یاعتماد نم

تابوي «وضوح شاهدیم که خلقیات مادر را نیز بر همسر، فرافکنی کرده است؛ بنابراین به

خورد؛ اما اگر لکاته براي راوي در حکم  در عملکرد راوي به چشم می» پرهیز از نام اصلی

  کشد؟ را می تابوست، چرا به دست خود او

در پاسخ به این سؤال باید گفت، که قربانی کردن تابوها از دیرباز در میان قبایل 

پرست وجود داشته است، و حتی امروز نیز در دین اسالم، تجلّی این رفتار در بدوي توتم

پرست، قربانی کردن در قبایلِ بدوي توتم. عید قربان به طور سمبولیک وجود دارد

ذات شدن با آن، وجود داشته است و راوي نیز به انجام این قصد هم به» توتمکالن«

طور که تصمیم گرفته بودم همۀ اگر صبر نیامده بود، همان«: کند عمل اعتراف می

مان تا به مردم  دادم به قصاب جلو خانه کردم، می تکه میرا تکه ]لکاته[گوشت تن او 

» دادم به پیرمرد قاري خودم هم یک تکه از گوشت رانش را به عنوان نذري می. بفروشد

  ).162:1348هدایت، (

تر از آن است که  کشی در روان هر انسانی عاديبا توجه به آراي فروید، وسوسۀ آدم

باید در نظر داشت که اقوام بدوي و بیماران روانی، طبق اشارة وي، . کنیم ما تصور می

کنند، بلکه این اعمال را  کشی نمیاي از احکام تابویی، اقدام به آدم بدون توجه به پاره

بنابراین ! دهند؛ گویی در پی آشتی با مقتول هستند ضمن تشریفاتی خاص انجام می

ها ناخودآگاهانه، دامان آنها را  تاي مجازا کنند که پس از قتل تابو، پاره همواره تصور می

شود که همانا حکم  راوي نیز پس از قتل لکاته، دچار تغییراتی روحی می. گیرد می

  :هاي تابویی را دارد مجازات

اي بود که مو را  در این بین به سرفه افتادم، ولی این سرفه نبود، صداي خندة خشک و زننده 

 -ایم را روي کولم انداختم و به اطاق خود رفتممن هراسان عب  óکرد  به تن آدم راست می

سوز مشتم را باز کردم، دیدم چشم او میان دستم بود و تمام تنم غرق خون جلوي نور پیه

کردم و  اصالً طور دیگري حس می. اي در تن من حلول کرده بود روح تازه.... شده بود

... دار شده بود نجات بدهماز دست دیوي که در من بی  óتوانستم خود را از دست او  نمی

  ).175:1348هدایت، (

کند و نوعی مجازات  دربارة عالیمی که در راوي به طور ناخودآگاهانه بروز می

وقتی که بیمار، آمادة انجام کار : شود، فروید معتقد است ناخودآگاه تابویی محسوب می
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خودش، بلکه به افتد، ولی نه به خاطر  ممنوعی است، از مجازات احتمالی به وحشت می

دهد، اما طی  خاطر شخص دیگري که هیچ نام و نشان دقیقی از او به دست نمی

پس بیمار . ترین خویشان اوست شود که یکی از عزیزترین و نزدیک روانکاوي آشکار می

  .)122:1362فروید،( کند روانی در این مورد، غیرخواهانه، وحشی و خودخواهانه عمل می

ترین تابوي داستان به حساب  کنندهترین و تعیین ساز اصلیلکاته در واقع زمینه

هاي  با تمام جلوه» دختر اثیري«شود شخصیت  آید و هم اوست که موجب می می

  .گیرد ماورائی خود، در روح و روان راوي شکل

  

  دختر اثیري. 2-2

در بخش اول داستان . ترین تابو در بوف کور، دختر اثیري است ترین و اصلی مهم

اي آرام نیست و در زندگی آرمانی  بینیم که راوي در پی یافتن دختر اثیري، لحظه می

بنید که خم شده و به  خود، پس از اینکه براي اولین بار از دریچۀ باالي رف، او را می

اي که گونهبرد؛ به کند، مدام در فکر او به سر می پیرمرد قوزي گل نیلوفر تعارف می

در تصویر . ، از آن پس مدام در آرزوي وصال با آن دختر استگویی گمشدة خود را یافته

ارائه شده، گویی دریچۀ باالي رف، نمایان کنندة ضمیر ناخودآگاه راوي است و دختر 

بین . هاي ناخودآگاه او، به عنوان آرزویی دور و آرمانی سربرآورده است اثیري از الیه

هاي  گونه«: اوتی وجود نداردهیچ تف» لکاته«و » دختر اثیري«هاي ظاهري  ویژگی

باز، هاي گوشتالوي نیمه برجسته، پیشانی بلند، ابروهاي باریک، به هم پیوسته، لب

هایی که مثل این بود تازه از یک بوسۀ گرم طوالنی جدا شده، ولی هنوز سیر نشده  لب

آن  بود، موهاي ژولیدة سیاه و نامرتب دور صورت مهتابی او را گرفته بود و یک رشته از

  ).19:1348هدایت، (» بود  اش چسبیده روي شقیقه

زن اثیري که راوي واقعاً هیچ «: نویسد باره می محمدعلی همایون کاتوزیان نیز در این

» خود پاك«همسر، نقیض انتزاعی، یا / شود، بدیل آرمانی مادر  وقت با او آشنا نمی

  ).57:1377کاتوزیان، (» آنهاست

راوي که در دنیاي حقیقی خود با لکاته، به . لکاته استدختر اثیري، صورت آرمانی 

وحدت نرسیده و او را به عنوان زن آرمانی خود نیافته است، در دنیاي آرمانی و جایی 
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یابد و او را دختري اثیري و ماورائی  پنهان در اعماق ناخودآگاه خود، لکاتۀ آرمانی را می

مثل . آمد ش، همه به نظر آشنا میهایش، رنگش، بویش، حرکات شرارة چشم«: داند می

اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او همجوار بود، از یک اصل و یک 

بایستی در این زندگی نزدیک او  می. ماده بوده و بایستی که به هم ملحق شده باشیم

  .)21-22:1348هدایت، (» بوده باشم

اندازه غریبه  فاصلۀ زیادي گرفته و دور و بیپندارد لکاته از او  راوي که همواره می

اي اثیري و  بیند او در دنیاي آرمانی تبدیل به دختري شده است که جنبه شده است، می

بینیم اعضا  اي که می گونهذرة وجودش مقدس است؛ بهالعاده دارد؛ تا جایی که ذرهخارق

  :آورد زبان نمی و جوارح، بو و حتی اسم او نیز مقدس است و آن را آشکارا به

آلود، با آن دو  نه، اسم او را هرگز نخواهم برد، چون دیگر او با آن اندام اثیري، باریک و مه 

سوخت و  چشم درشت و متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناك می

به نه، اسم او را نباید آلوده  óگداخت، او دیگر متعلق به این دنیاي پست و درنده نیست می

  ).13:1348هدایت، (چیزهاي زمینی بکنم 

کند و به دختر  آنچه در وجود دختر اثیري بیش از هر چیز، راوي را منقلب می

هاي مورب ترکمنی که یک فروغ ماوراء  چشم«: هاي اوست»چشم«بخشد،  قداست می

  ).18-19:1348هدایت، (» ...کرد ترساند و جذب می طبیعی داشت، در عین حال می

دختر در نظر راوي چنان قداست و قدرت ماوراء طبیعی دارد که وقتی  هاي چشم

کند و حتی این  نهد، گویی راوي با مرگ دست و پنجه نرم می پرتو آنها رو به افول می

او بود که حس پرستش  ]چشمان[«: داند ها را منشأ یک حس پرستش در خود می چشم

بیگانه، یک نفر آدم معمولی او را کنف من مطمئنم که نگاه یک نفر . را در من تولید کرد

  .)25:1348هدایت، (» کرد و پژمرده می

پندارد، منشأ این احساس را در چشمان  راوي که دختر اثیري را تابویی مقدس می

داسی و لکاته است؛ چشمانی یابد؛ همان چشمانی که یادآور چشمان بوگام دختر می

. گیرد ي داستان مورد تأکید قرار میجادرشت و مورب ترکمنی که توصیف آن در جاي

گرفته از خاطرات کودکی راوي است، که مرتب تردید نشأت منشأ این حس پرستش، بی

کند و حالت آن چشمان را در دختر اثیري، آرمانی و مقدس  آن را در ذهن مرور می
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ز ها، راوي براي گوش، بو و موي دختر نی همچون یک تابو کرده است؛ اما عالوه بر چشم

خواستم چیزي بگویم، ولی «: پندارد تقدس قایل است و در اصل آنها را نیز تابو می

هاي حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و مالیم  ترسیدم گوش او، گوش

   ).32:1348هدایت، (» عادت داشته باشد، از صداي من متنفر شود

وید، جز چشمان او گ راوي هنگامی که از لحظۀ مرگ دختر اثیري نیز سخن می

جوید؛ اما باید در اعماق این چشمان از دیرباز تاکنون، آرزویی  خواهد و نمی چیزي نمی

. و مقدس ساخته است» تابو«پنهان از آنِ راوي وجود داشته باشد که آنها را بدین حد 

فروید معتقد است فرد مبتال به بیماري وسواس روحی، هنگامی که به اهداف طبیعی 

رسد، عضوي از بدن یا لباس او را مورد  فعول جنسی مورد عالقۀ خود نمیجنسی و م

شود، عبارت  به طور کلی آنچه که جانشین مفعول جنسی می«: دهد پرستش قرار می

است از در وهلۀ نخست قسمتی از بدن که از لحاظ وابستگی یا منظور جنسی، از ارتباط 

، موي سر، چشم و یا نقاطی دیگر از قسمتی از پا: بسیار ناچیزي برخوردار است، چون

، که به گفتۀ فروید، این افراط در میل به عضوي از بدن مفعول )66:1342فروید،(» ...بدن

جنسی، ممکن است به طرزي بیمارگونه تا حد پرستش غیرطبیعی کفش، بو، دستمال و 

مد؛ نا می) شیءپرستی(فروید این میل را فتیشیسم . حتی جوراب معشوق نیز پیش رود

اي است که راوي  خورد و منشأ آن، ناکامی همان تمایلی که در افکار راوي به چشم می

  .در تمام زندگی خود از آن رنج برده است

داسی و لکاته را با جاذبۀ خاصی در تمام داستان شاهدیم، که راوي چشمان بوگام

میزان  کشد و هر دوي این چشمان را به همانند چشمان دختر اثیري به تصویر می

؛ اما این زیبایی، »چشمان درشت و مورب ترکمنی«: کند یکسانی از جذابیت ترسیم می

رسد؛ تا آنجا که راوي تا  به اوج می» دختر اثیري«تقدس و حس پرستش در چشمان 

مرحلۀ دفن دختر اثیري، سعی دارد با تمام قواي خویش، تصویر چشمان او را به خاطر 

ه اگر دختر اثیري تا این حد مقدس است، چرا بعد از بسپارد؛ ولی سؤال اینجاست ک

  کند؟ قطعه میمرگش، راوي او را قطعه

  : نویسد باره جالل ستاري به نقل از بهرام مقدادي میدر این
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استخوانی که به اعتقاد منتقد، راوي با این قطعه کردن بدن دختر با کارد دستهداستان قطعه

یا امکان هر نوع » توانایی ایجاد رابطۀ صحیح و سالم با زن«چنین نابود کردن بدن دختر، 

سازد، اما عامل اصلی این عدم ارتباط جنسی، همان  رابطۀ جنسی خود را با زن نابود می

  )45:1377ستاري،. (احساس گناه نسبت به پدر است که به اندازة کافی سرکوب نشده است

گرش به کند سالتون شکنجه میاز این رو، راوي پس از مرگ دختر اثیري، احساس 

ذکر شد، مشخص گردید » دختر اثیري«بنابراین با توجه به آنچه دربارة  .رسد آرامش می

هاي  وجود دختر اثیري با تمام جنبه. نگرد می» تابویی آرمانی«که راوي او را به چشم 

ک زنان تدختر اثیري که یادآور تک. آرمانی و تابویی، مبین احساسات متضاد راوي است

راوي که به میل خود همۀ زنان را به یک . بوف کور است، عکس برگردانی از آنهاست

  .رساند کمال میبیند، تأللو و تعالی یک حالت را در دختر اثیري به شکل می

  

  دایه. 2- 3

نگرد؛ تا آنجا  دایه تنها عمه یا دایۀ راوي نیست، بلکه راوي به وي همچون مادر خود می

داند و حتی در قسمتی از داستان دلیل خود را از  داسی میبه بوگام که او را شبیه

توان  از همین روي می. داند به عنوان همسر، شباهت وي به دایه می» لکاته«برگزیدن 

نیمی به . در روان راوي به دو نیم گشته است) داسیبوگام(گفت، شخصیت مادر راوي 

بینیم، راوي دایه را  اي که میاست؛ به گونه مادر نادیده و نیمی در دایه تعمیم داده شده

پندارد؛ ولی نباید این نکته را نیز فراموش کرد که دایه،  صراحتاً جانشینی براي مادر می

  .شود مادر زن راوي نیز محسوب می

بینیم  مادرزن و داماد که بین دایه و راوي وجود دارد، در داستان می بر اساس رابطۀ 

. اي مبهم تحت تأثیر احساسات متضادي قرار گرفته است ه گونهکه گاهی رابطۀ آنها ب

هاي نامتعارف روانی راوي، بیش از هر کسی نگران و  شاهدیم که دایه در برابر واکنش

گرفته از عواطف حتی دوستدار وي است که این مسأله جداي از احساس مادرانه، نشأت

هم بود، با صورت پیر و  ]لکاته[او   ۀدای ]که[ام،  فقط دایه«: باشد پیچیدة دیگري نیز می

زد و  ام آب سرد می نشست، به پیشانی موهاي خاکستري، گوشۀ اطاق کنار بالین من می

  ).93:1348هدایت، (» آورد جوشانده برایم می
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شناختی دایه را در اما جالب است که راوي بین زنان بوف کور، تنها دایرة زیبایی

توان  به همین سبب می. بیند و دختر اثیري محدود میداسی، لکاته مقایسه با بوگام

دریافت در رابطۀ بین راوي و دایه، نسبت به رابطۀ راوي با سایر زنان بوف کور تفاوتی 

هایی که دایه در حق راوي نثار  شود با وجود تمام محبت وجود دارد که موجب می

چاشت مرا آورده، مثل ام  دایه«: کند، دشمنی نامحسوسی بین آن دو به چشم بخورد می

ام روي یک آینۀ دق منعکس شده باشد، آنقدر کشیده و الغر به  این بود که صورت دایه

  .)114:1348هدایت، (» نظرم جلوه کرد، به شکل باور نکردنی و مضحکی در آمده بود

در واقع باید دانست این دشمنی ناخودآگاهانه، خاستگاهی روانکاوانه دارد و بررسی 

جاي تردید نیست که «: ر مطالعات روانکاوانی از جمله فروید قرار گرفته استآن در محو

در واکنش و موقعیت روانی مادرزن و داماد چیز یا حالتی هستی پذیرفته است که 

... سازد مقتضی دشمنی میان آن دو است و زندگی آنها را از نزدیک با یکدیگر دشوار می

» متشکل از تالقی تضاد عاطفی استمقصود این است که این رابطه در واقع 

  .)45:1337فروید،(

توان دریافت منشأ این احساسات دوگانه در راوي به عنوان داماد، و دایه به  حال می

گیرد؛ ولی بد نیست در اینجا دلیل این دشمنی  عنوان مادرزن از کجا سرچشمه می

جسمی  óدر این زمینه، فروید معتقد است که نیازهاي روانی . ناخودآگاهانه را نیز بدانیم

یابد؛ و لیکن اینان پیوسته در معرض  کیل خانواده تشفّی میزنان به هنگام ازدواج و تش

عدم تشفّی و ارضا که ناشی از توقف ناگهانی روابط زناشویی و خأل عاطفی حاصل از آن 

سپرد، با یکی کردن خود با  مادر که در سراشیب پیري راه می. است، قرار دارند

همین . شود طفی آنها میگیرد و شریک زندگی عا فرزندانش، جلوي چنین خطري را می

رسد که  یکی شدن با دختر یا خود را به جاي دختر خویش گذاشتن، گاه به حدي می

در داماد نیز وضع به همین . گردد مادر در عشق دخترش به شوهر خود نیز سهیم می

باره فروید در این. گیرد منوال است، منتها این روند از منابع دیگري سرچشمه می

  :نویسد می

بند دختر یا زن دیگري که مردان نخست به مادر و یا شاید به خواهر خود عاشقند و بعداً پاي

اینان براي اجتناب و اعراض از افکار و نیات راجع به . شوند آیند، می به عقد ازدواج آنها در می
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د من ها عالقه هاي خود را از دو نفري که در گذشته سخت بدان زناي با محارم، عشق و عالقه

مادر زن جاي خواهر و مادرشان را . سازند بودند، به یک نامحرم که شبیه آنهاست، منتقل می

هاي  شود که مجدداً به عصر نخستین انتخاب گیرد و این میل در آنها احیا و تشدید می می

. خیزد عاشقانۀ خود باز گردند، اما همۀ وجودشان با چنین امیال نامشروعی به ستیزه بر می

مؤید این فرض است که مادرزن واقعاً داماد را به ... از زنا با محارم در دل داماد است ترسی که

افتد که داماد پیش از آنکه  کرات اتفاق میکند و از طرف دیگر به زناي با محارم وسوسه می

  ).41:1362فروید،(شود  اش می میلش را به دختر منتقل سازد، عاشق مادرزن آینده

مادر او لکاته بود که مانند مادر خودم دوستش داشتم و «: گویداز این رو راوي می

بنابراین شاهدیم  .)78:1348هدایت، (» براي همین عالقه بود که دخترش را به زنی گرفتم

، مفاهیم چندگانه )طور که در قسمت لکاته نیز ذکر شدهمان(که این عبارت در داستان 

کند که همگی  را در ذهن مخاطب القا می گرفته از مفاهیم ادیپیو در عین حال نشأت

  .کند نیز بر مفهوم زیرساخت داستان صدق می

توان دایۀ مادرزن را نیز در داستان، جلوة دیگري از زناي با محارم  از این روي می

تا کجا در تار و پود روان راوي رخنه کرده » عقدة ادیپ«دانست، و شاهد بود که مقولۀ 

له که دقیقاً همین وسوسه در روان یک بیمار مبتال به ئین مساست؛ البته با استدالل ا

  .یابد تري جلوه می وسواس روانی، به صورت پر رنگ

  

    نتیجه

  :گرفته، نتایج حاصل از پژوهش بدین صورت استبا توجه به بررسی هاي انجام

، عالیم بیماري پارانوئیا و وسواس روحی وجود »راوي«در عملکردهاي رفتاري . 1

از آنجا که بین . شود گیري تابوهاي روانی محسوب می ترین عوامل شکل دارد، که از اصلی

روانی متعددي وجود  óهاي روحی فرد بدوي و بیمار مبتال به وسواس روانی، مشابهت

گیري تابوهاي روانی  ها، همین شکل ترین موارد این شباهت دارد، باید گفت یکی از مهم

  . است

ترین دوره در زندگی عاطفی هر فرد، کودکی اوست  نکاوي، حساساز نظر علم روا. 2

از آنجا . ترین نقش براي شکل دادن به شخصیت روانی هر فرد، از آنِ مادر اوست و مهم

که راوي، در کودکی از مادر خویش جدا و در روابط عاطفی خود با وي، دچار 
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روي با موفقیت پشت طردشدگی و سرخوردگی روح شده است، مرحلۀ ادیپال را به هیچ

پندارد و همواره سعی دارد  سر نگذاشته است؛ ازین رو پدر را نوعی رقیب عاطفی می

در ساختار روان خود، » خنزر پنزري«یا » پیرمرد قوزي«روان پدر را تحت عنوان 

در نتیجۀ این رابطۀ مخدوش، مادر راوي، دایه و لکاته در داستان از . کند» فرافکنی«

در ضمن راوي از آنجا که . آیندبه شمار می» تابوي زناي با محارم«اي از لوهنگاه راوي، ج

نگرش مثبتی به مادر ندارد، طبیعتاً در برخورد با همتایان مادر نیز دچار تردید و 

نامد و همواره به او  می» لکاته«بدگمانی است، و به همین دلیل است که همسر خود را 

  .بدبین است

متایان روانی مادر نیز، همگی از لحاظ مشخصات ظاهري همانند از نگاه راوي، ه. 3

گاه با زن دلخواه خود به  مادر هستند، و از آنجا که راوي در زندگی خویش نیز هیچ

آل و آرمانی  رسد، در ذهن خود با همان مشخصات مادر، زنی ایده پیوندي مطلوب نمی

» تابویی مقدس و آرمانی«ن سازد که این شخصیت، مبی می» دختر اثیري«تحت عنوان 

تواند  پندارد که در اصل نمی قدر مقدس میکه راوي او را آن» خدانیمچه«است؛ تابویی 

ترین تابوي داستان  گرفته، اصلیهاي صورتبه وي دست یابد؛ بنابراین طبق بررسی

 است که البته باید در نظر داشت در فضایی فراتر از بوف کور و در گسترة جامعۀ» زن«

  . شودگرا در ایران، تابوي اجتماعی و روانی فراگیري محسوب میسنت
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