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Reviewing the Novel "Boofe Koor" from the Perspective of
Individuality and Trinity
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Abstract
Every life is the realization of a “whole,” that is the realization of the “self.” This
realization is called individuality in Jungian psychology. Relying on Nietzsche’s
book Thus Spoke Zarathustra, Jung analyzes concepts such as “the subconscious
mind” and the archetypes of “shadow,” “positive anima,” “negative anima,”
“chthonic mother,” and “wise old man,” and through this analysis, he explains the
concept of individuation or attaining the status of “Superman.” Individuation is the
process by which the ego, as the center of self-awareness, is transferred to the “self,”
which is the innermost part of the subconscious. In this process, takes place in The
Blind Owl, the various aspects of personality reach cognition and compatibility with
each other, and self-awareness eventually becomes synchronized with the
unconscious. The Blind Owl reflects the human search for individuation in the form
of two real and symbolic journeys. This essay attempts to explore the idea of
Nietzsche’s “Superman.” Studying the symbolic representations of the images of
The Blind Owl, it also examines the role of trinity and its manifestation in the novel
and its connection with individuality in Jung’s theory. The most important
conclusion of the article is that the reader understands how Hedayat uses various
symbols such as the ethereal girl, the prostitute, cypress, lotus, and numbers to refer
to the origins of the two ancient civilizations of India and Iran. It also shows that the
narrator of The Blind Owl is Nietzsche’s “Superman” who is trapped in the realm of
existence and repeats a life in different places and times. The individual who appears
in The Blind Owl, in symbolic and numerous forms—the narrator, the coffin-bearer,
the uncle, the ethereal girl, the prostitute, the prostitute’s mother, the nanny etc are
the shadows of the narrator (eternal-man) who lives in different faces and different
times and tries to reconcile with different aspects of his existence. In addition, The
Blind Owl’s narrator intends to overcome the inferior shadows of his existence to
achieve the individuality referred to in Jung’s theory. Showing the narrator’s failure
in trying to achieve individuality is the ultimate goal of The Blind Owl.
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استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

علی تسلیمی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه گیالن،گیالن ،ایران.

پرستو افراشته
دانشجوی دکترای زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله99 / 2 / 9 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99 / 9/ 15 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
هر زندگی ،محقق ساختن یک «کُل» ،یعنی محقق ساختن «خویشتن» است .این تحقق ،در روانشناسی یونگ« ،تفررد» نامیرده
میشود .یونگ با تکیه بر «چنین گفت زرتشت نیچه» ،به مفاهیمی چرون ناخودگگراه روان و کهرنالگوهرای «سرایه»« ،گنیمرای
مثبت»« ،گنیمای منفی»« ،مادر جهان اسفل» و «پیر فرزانه» پرداختهاست و از این رهگذر ،مفهوم «فردیت» یا رسریدن بره مرتبر
«انسان» کامل را شرح دادهاست« .تفرد» یا فردیت ( ،)Individuationفراینردی اسرت کره در گن« ،مرن» ( )Egoبره عنروان مرکر
خودگگاهی به «خود» ( )Selfکه درونیترین بخش ناخودگگاهی است ،منتقرل مریشرود .در ایرن فراینرد ،سرویههرای گونراگون
شخصیت به شناخت و سازگاری با یکدیگر رسیدهاست و سرانجام ،خودگگاهی با ناخودگگاهی هماهنگ میشود .ایرن فراینرد در
بوف کور هدایت اتفاق میافتد .روایت بوف کور ،منعکسکنندۀ حرکتِ انسانِ در جستوجویِ رسیدن به فردیرت اسرت کره بره
شکل دو سفر واقعی و نمادین راوی نمایش داده میشود .در این جستار ،تالش شدهاست تا ضرمن نمادگشرایی از تصرویرهای
داستان ،چگونگی ارتباط متن با ایدۀ «اَبَرمرد نیچه» واکاویده شود .بررسی نقش سگانی و جلوۀ گن در بوف کرور و پیونرد گن برا
فردیت یافتگی در نظری یونگ ،از دیگر اهداف مقال حاضر است .مهمترین نتیج حاصل از پژوهش پریش رو ،ایرن اسرت کره
خواننده درمی یابد هدایت به چه شیوه از نمادهای متعددی چون دختر اثیری ،لکاته ،پیرمرد یروگی ،سررو ،نیلروفر ،ری ،بنرار ،
اعداد و دیگر نمادها برای اشاره به ریشههای دو تمدن کهن هند و ایران بهره گرفتهاست .همچنین ،او نشان میدهد کره راوی
بوف کور ،برابرنهاد انسان ازلی ر ابدی در نظری نیچه است که در دایررۀ هسرتی اسریر اسرت و یرک زنردگی را در مکرانهرا و
زمانهای مختلف تکرار میکند .این انسان واحد که در متن بوف کور ،در صورتهای نمادین و متعردد «پیرمررد خن رپنر ری»،
«راوی»« ،پیرمرد یوگی»« ،نعشکش»« ،عمو»« ،دختر اثیری»« ،لکاته»« ،مادر لکاته»« ،دایه» و ...ظاهر میشرود ،سرایههرای راوی
(انسانی ازلیر ابدی) است که در چهرههای مختلف و زمانهای مختلف زندگی کرده ،تالش میکند با سویههای مختلف وجود
خود گشتی کند .بهعالوه ،راوی بوف کور ،قصد دارد با غلبه بر سایههای پست وجودش ،به فردیتی برسد که در نظری یونگ به
گن اشاره شدهاست .نشان دادن شکست راوی در تالش برای رسیدن به فردیت ،سرانجامِ روایت بوف کور است.
واژههای کلیدی :بوف کور ،یونگ ،فردیت ،نیچه ،سهگانی.

 .1مقدمه
نقد گثار ادبی بر مبنای نظریات یونگ ،از نقدهای رایج در دهههای اخیر است .یونگ برین
هنر ،اسرووره ،ادبیرات و رایرا ارتبراط ن دیکری مریبینرد و معتقرد اسرت کره ناخودگگراه
( ،)Unconsciousمنشاء اصلی رفتارهای بیرونی انسان از قبیل گفرینش هنری و ادبی اسرت
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(ر.ک؛ فوردهام45 :1397 ،ر .)46از این رو ،بحث کهنالگوها را موررح مریکنرد کره یکری از
اساسیترین بخشهای نظری او را تشکیل میدهد و در ارتباط با ناخودگگاه معنا مییابد.
کهنالگو ( ،)Archetypeاز دیدگاه یونگ ،الگوی رفتاری هم انسانها از گغاز گفررینش
تاکنون است که با حصول شررای متفراوت ،برا نمودهرای متنروعی در خودگگراهی ( Self
 )consciousانسان پدیدار میشود (ر.ک؛ یونگ1985 ،م )33 :.و نمونههرای متعرددی دارد کره
بعضی از گنها مانند :سایه ( ،)Shadowگنیما ( ،)Animaنقاب ( )Personaو تولّد مجردد ،تریثیر
بیشتری در روند تفرّد روانی دارند.
«فردیت» ( )Individuationفراینردی اسرت کره در گن« ،مرن» ( )Egoبره عنروان مرکر
خودگگاهی به «خود» ( )Selfکه درونی ترین بخش ناخودگگاهی است ،منتقل مریشرود .در
این نقل و انتقال که در واقع ،حرکت از ج ء (من ،خودگگاهی) به سوی کُل (خود ،ناخودگگاهی)
است ،سویه های گوناگون شخصیت به شناخت و سازگاری با یکدیگر رسیده ،خودگگاهی و
ناخودگگاهی با یکدیگر هماهنگ میشود (ر.ک؛ یونگ)240 :1383 ،؛ به بیانی دیگر ،در میران
ساختارهای وجود انسان« ،خرود» نخستین ساختاری اسرت کره در کرودکی شرکل گرفتره،
برخالف «من» که مرک خودگگاهی اسرت ،هرر دو بخرش خودگگراه و ناخودگگراه را در برر
میگیرد .همچنین« ،خود» مانند مغناطیسی برای عناصرر متمرای شخصریت و فراینردهای
ناخودگگاه عمل میکند .با توجه به این مقدمه ،باید گفت که در نظری یونگ« ،من» مرکر
خودگگاهی و «خود» مرک ناخودگگاهی به شمار میرود .البته شایست توجره اینکره یونرگ
اصوالح «خود» را به مفهوم رایج در شرق بهکار بردهاسرت؛ یعنری اصروالحی کره از گن،
مفهومی فلسفی استنباط می شود و در اندیش هنردی ،معنرایی مشرابه «اصرلِ اعلری» یرا
«وحدت اعالی وجود» دارد .این اصوالح در روانشناسی یونگ ،کنشری اسرت کره همر
عناصر زن و مرد ،خودگگاهی و ناخودگگراهی ،خیرر و شرر ،نرر و مراده و غیرره را بره هرم
میپیونردد (ر.ک؛ فوردهرام100 :1397 ،رر )101و در یرک کرالم ،مسرئول احسرا هویرت و
پیوستگی در انسان است.
یکی از مهمترین نشانههای شروع فرایند فردیت در وجود انسان ،دغدغههای او دربارۀ
معنای زندگی ،مرگ ،چیستی زندگی و مسائلی از این دست اسرت کره موجرش گشرفتگی
روحی او می گردد و سرگغاز شروع فردیت در انسان است .به باور یونگ ،انسران در مسریر
تکامل خویشتن ،به الیههای درونی خویش سفر کرده ،با الیههای مختلف شخصیتی خود
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(کهنالگوها) گشنا می شود .بر این اسا  ،سفر ذهنی فرایند فردیت ،برا جریحرهدار شردن
شخصیت و رنج ناشی از گن گغاز میشود (ر.ک؛ یونگ1953 ،م .)261 :.این رنج ،همران طرور
که یونگ در توضیح مفهوم «سایه» بیان میکند ،ناشی از نفی خرود اسرت؛ زیررا دیگرریِ
درون ما ،به گونهای بنیادین ،با «خودِ گگاهانه ما» بیگانه است که منجرر بره نفری «خرود»
میشود .این اتفاق ،زمانی پررنگتر نمایان می شود که فرد تردید کند کدام یک از این دو
باید وجود داشته باشد .عالوه بر این ،سایه تا گن اندازه نیرومند است کره فررد نمریتوانرد
دریابد که او بر سایه سیوره دارد ،یا سایه بر او (ر.ک؛ بیلسرکر .)84 :1398 ،ایرن امرر ،همران
تناقض و تعارضی است که راوی بوف کور با گن درگیر است.
 .2پیشین پژوهش
هشتاد و چند سال از به وجود گمدن بوف کور گذشتهاست و این اثرر هرمچنران در دسرت
خوانش های نو قرار دارد و به وسیل خوانندگان قردیم و جدیرد تریلیف مریشرود .تراکنون
هواداران و مخالفران بروف کرور صردها مقالره و کتراب دربرارۀ گن نوشرتهانرد .نخسرتین
کتررابشناسرری هرردایت را ونسرران مررونتی در بهمررن مرراه  1320در تهررران چرراد کرررد و
قدیمی ترین یادبود او را حسن قائمیان در سال  1336با عنوانِ «یادبودنام صادق هدایت»
منتشر کرد .این نویسنده در سال  ،1343چهار اثر دیگر دربارۀ هدایت و گثارش چاد کرد.
بعد از این تاریخ ،کتابها و مقاالت زیادی نوشته شد که از مهمتررین گنهرا مریتروان از
«خودکشی صادق هدایت» اثر اسماعیل جمشریدی (« ،)1351کتراب صرادق هردایت» اثرر
محمود کتیرائی (« ،)1349صبح صادق» اثر مهرداد مهررین (« ،)1341کتابشناسری صرادق
هدایت» اثر محمد گلبن (« ،)1356نقد گثار هدایت» اثر عبدالعلی دستغیش (« ،)1357گشنایی
با صادق هدایت» اثر م .ف .فرزانه (1988م« ،).یادبودنام هشتادمین سالروز تولّد هردایت»
اثر حسن طاهباز ( )1361نام برد.
در میان نقدهای مختلف بر بوف کور ،نقد و بررسی گثار هدایت با رویکرد روانشناسی،
یکی از مهمترین و مؤثرترین خوانشهایی بوده که در درک خوانندگان از گثار هدایت تیثیر
بس ایی داشتهاست .در زمین روانشناسی گثار هدایت ،قدیمیتررین نقردی کره بره انجرام
رسیده ،نقد محمدابراهیم شریعتمداری برا عنروان «صرادق هردایت و روانکراوی گثرارش»
( )1354بودهاست.
به طور کلی ،در زمین دانش روانشناسی و تیثیر گن در حوزۀ ادبیات ،باید یادگوری کرد
که توجه به گراء و نظریههای فروید و یونگ ،به عنوان دو نظریهپرداز ب رگ جهان ،اهمیت
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خاصی دارد .عالوه بر این ،در حوزۀ روانشناسی ،نظری این دو اندیشمند ،از پیشروترین و
اساسیترین نظریهها در زمین روانکاوی و روانشناختی تلقی شده ،بر تمام حوزههای دانش
بشری تیثیرگذار بوده است .به همین سبش ،پس از رواج گرفتن اندیشه های فروید و یونگ
در سوح جهانی و گشنایی ایرانیان با موالعات روانشناسی و نی وارد شدن موالعرات ایرن
حوزه به ادبیات ،نقد روانشناختی در کنار سایر نقدها و خوانش های فرویدی و یونگی گثار
ادبی ،جایگاه ویژهای در نقادی پیدا کرد.
از سوی دیگر ،در میان گثار ادبی ،بوف کور به عنوان یکی از مهم ترین گثار ادبی ایران
و اثری که در تاریخ ادبیات داستانی ایران جریانساز بوده ،همواره مورد توجه برودهاسرت.
ضمن اینکه بوف کور به دلیل داشتن ویژگیهای سورئالیستی خود ،از جمله گثراری اسرت
که چنین نقدی را برمریتابرد .از ایرن رو ،پرژوهشهرای زیرادی در ایرن زمینره صرورت
گرفتهاست که از گن جمله میتوان به کتابها و مقاالتی نظیر« :بازتاب اسرووره در بروف
کور (ادیپ یا مادینه جان)» (جالل ستاری) ،داستان یک روح (سیرو شمیسا)« ،بوف کور
و عقدۀ ادیپی» (بهرام مقدادی)« ،بوف کور ،فروید و نقد ادبی» (رضا کاظمزاده)« ،زندگی در
گینه»« ،روانکاوی و ادبیات :دو متن ،دو انسان ،دو جهان» (حورا یراوری)« ،نقرش سرایه در
بوف کور» (راحله صفوی) اشاره کرد که اغلش این پژوهشها ،برا در نظرر گررفتن نظریر
فروید ،یونگ ،الکان و دیگران بره یکری از وجروه ایرن نظریرات ماننرد« :عقردۀ ادیرپ»،
کهنالگوی «سایه»« ،خود»« ،گنیما» و «گنیمو » ( )Animusو ...پرداختهاند .به طرور نمونره،
فردین حسین پناهی ،در مقالهای با عنروان «سریر تحرول «نقرش زن» در داسرتانپرردازی
هوشنگ گلشیری :یک شاخص سبکی و فکری» ،ضمن تحلیل «گینههای دَرْدارِ» گلشیری
به مقایس اثر گلشیری با بوف کور از منظر فردیت با دیدگاه بینامتنی پرداختهاست.
هدف از پژوهش حاضر نی خوانش بوف کور با نظری «فردیتیافتگی» یونگ است .برا
این تفاوت که نگارنده ،با در نظر گرفتن انگارۀ «سگانی» و نقش گن در ارتباط با فردیت به
این روایت نگریستهاست.
تعدادی از پرسش هایی که این پژوهش قصد دارد به گن پاسخ دهد ،عبرارت اسرت از:
«چگونگی بازتاب فردیتیافتگی در بروف کرور»« ،بررسری نمادهرای مربروط بره تثلیرث»،
« چگونگی ارتبراط نیچره برا یونرگ و هردایت برا ایرن دو»« ،نقرش تثلیرث در ارتبراط برا
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فردیتیافتگی»« ،چگونگی بازتاب انگراره اَبَرمررد نیچره در بروف کرور» و «چرایری پیونرد
نمادهای بوف کور با تثلیث گیینی هند و ایرانی».
 .3تفرد در روانشناسی یونگ
«تفرد» اصوالحی است که یونگ گن را برای فرایندی بهکار برده که در گن ،شخص تبدیل
به موجودی واحد ،یکپارچه و همگن می شود و این تبدیل تا جایی ادامه پیدا میکنرد کره
یکتایی درونی ،نهایی و قیا ناپذیر ،فرد را در بر گیرد .در نظری یونگ ،تفررد در معنرای
«خویشتنِ خویش»« ،به خود گمدن» یا «خودشکوفایی» بهکار رفتهاست» (یونگ.)366 :1395 ،
در داستان بوف کور ،راوی در مسیر تفرد با سای خود برخورد کرده ،تالش میکند ترا
خود را به سایهاش معرفی نماید« :شاید بتوانیم یکدیگر را بهترر بشناسریم» (هردایت:1383 ،
)10؛ به بیانی دیگر ،هدف او از معرفی خود به سایه ،خودگگاهی است .یونگ برر ایرن براور
است که وجود سایه ،بازنمود کسانی است که حاضر نیستند با فراتر رفتن از وضعیت کنونی
بشر به کمال مولق برسند .او در سخنرانی هفتم (از مجموعه سرخنرانیهرای بهرار سرال
 )1934به کهنالگوی «سایه» پرداختهاست و موضروع مرورد توجره او در ایرن سرخنرانی،
مفهوم «اَبَرمرد» ( ،)Supermanو صحنهای که دربارهاش سخن میگوید« ،دیباچ زرتشرت»
است (ر.ک؛ یونگ132 :1389 ،ر.)147
تیثیر گموزههای یونگ در تحلیل «زرتشت نیچه» بر بوف کرور کرامال مشرهود اسرت و
هدایت در روایت خود از مفاهیم یونگی بهره بردهاست .همچنین ،به نظر میرسد که راوی
بوف کور ،شخصیتی مشابه نیچه یا برساختهای از شخصیت او ،بهخصوص هنگام نوشرتن
کتابِ چنین گفت زرتشت است .راوی مانند نیچر کتراب زرتشرت ،در ناخودگگراه روان برا
بخشهای وجود خود (گنیما ،پیرفرزانه ،سایه و نقاب) روبهرو میشود و مسیر تفرد را گغراز
میکند.
3ر .1نقش «سایه» و «یوگی» در ارتباط با تفرد

در نظری یونگ« ،سایه» بخش پَست ناخودگگاه روان است که مایل به انجام کارهایی است
که انسان در حالت عادی ،اجازۀ گن را بره خرود نمریدهرد (ر.ک؛ فوردهرام .)81 :1397 ،ایرن
کهنالگو از همان ابتدای روایت وارد داسرتان بروف کرور شردهاسرت؛ بره عبرارتی دیگرر،
شخصیت انت اعی «سایه» در اولین صحن داستان به خواننده معرفی میشرود و ترا پایران
داستان ،نقشی اساسی را در روایت ایفا میکند.
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خواننده در صحن اول داستان که همواره نقشی کلیدی در داستان دارد ،با راوی رنجروری
گشنا میشود که از رنج خود سخن میگوید« :در زندگی زخمهایی هست کره مثرل خروره
روح را گهسته در ان وا میخورد و میتراشد» (هدایت.)9 :1383 ،در روانشناسی یونگ ،عامل
رنج انسان ،برخورد او با سایه و احسا تعارض و تضاد برا گن اسرت .ایرن احسرا رنرج
دربارۀ راوی بوف کور دیده میشود؛ به بیانی دیگر ،او روایت خود را با شرح این رنج گغراز
می کند؛ رنجی که از دیدگاه یونگ ،از فقدان ارتباط با بنیادهای «ناخودگگراه» شخصریت و
تکساحتی گشتن وجود انسان ناشی میشود (ر.ک؛ شولت  .)75 :1359 ،به همین دلیل ،وجود
سایه موجش گزار او شده ،از گن احسا تر میکند و در سراسر روایت ،سایههرای راوی
در کریهترین شکلِ خود ظاهر میشود؛ مانند :پیرمررد قراری برا دنردان زردِ کِررمخرورده،
لش شکری ،پلکِ ناسور ،عبای زرد پاره و رفتارهای چندشگور ،یا لکاترهای کره برا گردای
محله همخوابه میشود ،یا دایه با چهرهای زشت ،زُمخت و رفتاری گمیخته برا بدجنسری و
حماقت ،نمادهایی از سای اوست که با راوی در تضاد است .راوی در جایی ،با صراحت بره
این سایهها اشاره میکند و میگوید« :سایههایی که مرن میران گنهرا محبرو برودهام»
(هدایت.)115 :1383 ،طبق نظر یونگ ،فردی که نخواهد با فراتر رفتن از وضعیت کنونی خود
به کمال مولق برسد ،نمی تواند از سای خود عبور کند (ر.ک؛ بیلسرکر .)84 :1398 ،از طرفری،
وجود راوی به دلیل همسو بودن با «پیر فرزانه» ( ،)Wise Oldmanمیل به تمامیت و رسیدن
به وجودی یکپارچه را دارد .ظاهر شدن پیر فرزانره برر او در کالبرد «یروگی» (ر.ک؛ هردایت،
 ،)13 :1383نمادی برای تمامیت و یکپارچگی ناخودگگاهان «خودِ» راوی پیش از زاده شدن
است (ر.ک؛ یونرگ .)296 :1395 ،به همین دلیل ،از زمانی که راوی تصویر یوگی را از روزنر
پَستوی اتاقش (ناخودگگاه ذهن) میبیند ،فرایند فردیت با راهنمای یوگی (پیر فرزانه) در او
گغاز می شود.یونگ وجود سایه را خوری برای تمامیت «منِ» وجود میداند .به این دلیرل،
راوی بوف کور می خواهد خود را از سلو سایه نجات دهد و در واقرع ،هردفش از کشرتن
لکاته ،از بین بردن بخشهای شرمگور وجود و رسیدن به تفرد است.
3ر .2سهگانی و ارتباط گن با مفهوم تفرد
3ر2ر .1تعریف سهگانی

در اصول اعتقاد کاتولیکها ،تثلیث چنین تعریف شدهاست:
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«پدر ،همانی است که پسر است .پسر همانی است که پدر است و پدر و پسر همانی
هستند که روح القد است؛ یعنی در طبیعت خود ،یک خدای واحد .هر یک از این سره
شخص ،همین واقعیت است؛ یعنی ذات ،جوهر یا ماهیت الهی» (اصغری.)120 :1389 ،

«عدد» در بسیاری از سنّتها ،به ویژه در بابلی ،هندی و فیثاغورثی ،اصلی اساسی است
که سراسر جهان عینی از گن ناشی میشود و منشاء هم اشیاء و هماهنگی نهفت جهان به
شمار میرود« :در میان چینی ها ،اعداد فرد عبارت است از یانگ ( ،)Yangگسمانی ،نامتغیر
و فرخنده ،و اعداد زوج به من ل یین ( )Yinزمینی و متغیر دانسرته مریشرود؛ بره عبرارتی
دیگر ،اعداد فرد نرینه و اعداد زوج مادینه هستند» (به ادی.)26 :1397 ،
3ر2ر .2نماد «سه»

عدد «سه» از دیرباز رم «کُل» محسوب میشود .در مکتش ابنعربی« ،یک» ،مبنا و سازندۀ
اعداد و «سه» ،اولین عدد فرد شناخته میشود .در نمادشناسی ،اعرداد زوج ،نمراد کثررت و
اعداد فرد ،نماد وحدت هستند .در نتیجه ،عدد «سه» اولین رویکرد به وحدتِ پس از تجلی
ذات اقررد اسررت و در بنررای هم ر ادیرران ب ر رگ (ر.ک؛ شررمیل71 :1388 ،ر ر ،)97نشرران
سهگانهپرستی و وحدت دانسته میشود.
در تفکر ایرانیان باستان ،سهگانهپرستی به شکل الههای جلوهگر شده که او را «اورمر د
ر متراث ر اهرمن» مینامند (ر.ک؛ اصرغری .)129 :1389 ،همین الهه در هند به شکل خردای
سهگان «برهمار شیوا ر ویشنو» ظاهر شدهاست که مفاهیم مختلفی چون «عدد کُل»« ،گغاز
ر میان ر پایان»« ،بدن ر جان ر روح»« ،تولد ،زندگی ،مرگ»« ،گردش دوران زندگانی ،مرگ
و زایش» دوباره را دارد (ر.ک؛ دادور و رحیمی.)8 :1391 ،
3ر2ر .3نماد «سه» در بوف کور

عدد در بوف کور ،نقشی نمادین و قابل توجه دارد .یکی از این اعداد نمادین ،عردد «سره»
است که به شکل قابل توجهی تکرار میشود .تکرار عدد سه ،نمادی برای انگارۀ سهگانگی
و مرتب با مفهوم تفرد است .این مفهوم در بوف کور ،با وجود متکی بودن بر نظری یونگ
و دیدگاه نیچه دربارۀ تثلیث (ر.ک؛ یونگ ،)446 :1389 ،با مفهوم باستانی گن در هند و ایرران
باستان موابقت دارد؛ به بیانی دیگر ،هدایت با کاربرد مفهوم سگانی در معنرای باسرتانی و
گریایی گن ،پیشین ایرانی ر هندی راوی را مورد توجه قرار دادهاست ،خدای مرذکر شریوا و
راویی بدلشده به نیمچه خدا را به جای اَبَرانسان نیچه مینشاند و برای نشان دادن مفهوم
تثلیث ،از نمادهای ایران کهن بهره میبرد.
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در بوف کور ،سهگانی ،در سه تصویر مهم نمادینه شدهاست .این سه تصویر بره شررح
زی است.
3ر2ر3ر .1راوی ر پیرمرد جوکی ر دختر اثیری

اولین سگانی بوف کور در رایا یا الهام در ناخودگگاه راوی ظاهر میشود .هر سه ضلع این
مثلث ،جنبههای مثبت روان انسان و عامل رساندن او به کمال است .در ایرن تصرویر ،زن
اثیری نماد گنیمای مثبت روان و پیرمرد جوکی ،کهنالگوی «پیر فرزانه» است .پیرمرد زیرر
درخت سرو چمپاتمه زده (در حالت یوگی) است و دختر به او نیلوفر تعارف میکند .جروان
بودن زن اثیری ،نمادی برای بیزمانی این کهنالگو و تصویر زن در «ناخودگگراه جمعری»
( )Collective unconsciousاست که در طول اعصار ،به طور مکرّر گشرکار شرده ،برا وجرود
تغییر یا تعدیل ،ثابت ماندهاست (ر.ک؛ فوردهام.)88 :1397 ،
دختر در یک نیمهشش مهگرفته (نماد ناخودگگاه) به خان راوی میگید ،بر تخرت او دراز
میکشد و میمیرد .راوی تصویر او را نقاشی کرده ،بردنش را قوعرهقوعره مریکنرد و در
چمدان گذاشته ،در محوطه ای خلوت در ری باستان دفن میکند .این عمل نمادین ،در بر
دارندۀ این مفهوم است که تصویر زن غایی ،در ذهن راوی (انسرانی گریرایی) برخاسرته از
تصور اجداد راوی ،از زن است که اجداد او گن را از گذشتههای کهن تاکنون در درون خود
حمل کرده اند .از طرف دیگر ،پیرمرد و دختر نمادی برای پیوند دو تمدن گریایی و هنردی،
و اتصال این دو با هم (تعارف گل نیلوفر) و در عین حال ،فاصل گن دو (جوی گب) با هرم
باشد .عالوه بر این ،وجود فاصله ،داللت بر عدم وجود تمامیت در روان راوی است.
گنیما در نظری یونگ ،معادل شورمندی و عشق (ر.ک؛ بیلسکر )58 :1398 ،و دیدار برا او،
منبع گفرینش و الهامدهندگی در زمین هنر است .بنابراین ،راوی بعد از دیدار با زن اثیرری
(گنیما) دچار عشقی شیدایی شده ،از یک فرد بیاستعداد (نقاش روی جلد قلمدان بریذوق)
به هنرمندی دارای نبوغ تبدیل میشود که میتواند دست به کشف و شهود ب ند .در یرک
کالم ،دلیل نبوغ راوی ،سفر به ناخودگگاهی ،تجلی گنیما برر او و راهنمرایی «پیرر فرزانره»
است.
به طور کلی ،هدایت در پرداختن چهرۀ پیرمرد یوگی کره همران راوی بروف کرور یرا
اَبَرانسان ایرانی نیچه است ،به نظری یونگ و اسرتنباط کهرنالگروی پیرفرزانره در نظریر
مرگ خدای نیچه توجه داشتهاست .یونگ با اشاره به این مفهوم در تفکر نیچه میگوید:
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«گنگاه که پروردگار درمیگذرد ،انسان باید جایگاه خرود را از نرو بشناسرد .در چنران
برههای ،پدر هم رسوالن ر یعنی پیرمرد فرزانه ر بایرد ظهرور کنرد و دیانرت و حیراتی
جدید بیاورد ،تا حقیقتی نو پدید گید .نیچه میخواست که زرتشت چنرین رسرولی باشرد»
(یونگ1965 ،م.)24 :.

از این روست که راوی بوف کور ،در جایی بره نیچره در چنرین گفرت زرتشرت شربیه
میشود و گاه حتی به هیئت خود نیچه درمیگید؛ به بیانی دیگرر ،در بخرش اول داسرتان،
راوی در قالش یوگی و منجی (نماد زرتشت) و در بخش دوم در قالش دیوانهای روانی ظاهر
میشود.
3ر2ر3ر .2پدر ر بوگام داسی ر عموی راوی

سگانی دوم ،در ماجرای پدر راوی ،عموی او و بوگامداسی ظاهر شده ،منجر به گزمایش مار
ناگ میشود .مار ناگ نماد شیوا یا اسلح شیواسرت و همران طرور کره یونرگ در کتراب
کیمیاگری خود به گن اشاره کرده ،اعداد زوج نماد زنانگی و در میان اعداد فرد قرار دارند و
به صورت مار مرکوری ( )Serpens mercuriiکه خود را خلق و نابود میکند ،مجسم میشود
(ر.ک؛ یونگ .)51 :1373 ،از سوی دیگر ،مثلث پدر راوی ،عمو و بوگامداسی مریتوانرد نمراد
شیوا (تمامیت) یا خدایی باشد که خود را خلق و نابود میکند.
در این مثلث ،پدرِ راوی ،عاشق بوگامداسی (رقاص معبد لینگام) میشود .بوگرامداسری
که در خدمت شیوا بوده ،از خدمت اخراج شده ،با پدر راوی ازدواج میکنرد .عمروی راوی،
عاشق بوگامداسی میشود و او را تصرف میکند .بوگامداسی گنها را به گزمایش مار نراگ
میفرستد و پدر یا عمو کشته میشود .گزمایش مار ناگ میتواند تعبیری برای انتقام شریوا
از پدر راوی باشد؛ زیرا او بوگامداسی را از چنگ شیوا بهدر گوردهاست؛ بره عبرارتی دیگرر،
عنصری مخرب (پدر راوی) باید از میان برداشته شود .در این نبرد ،یک ضلع مثلث از بین
میرود که نمادی برای شومی ،میرایی ،خرابی یا دوگانگی است.
3ر2ر3ر .3راوی ر لکاته ر پیرمرد خن رپن ری

ماجرای پدر راوی ،عمو و بوگام داسی در بخش دوم عینا تکرار میشود؛ بره بیرانی دیگرر،
سگانی سوم را راوی ،لکاته و پیرمرد خن رپن ری تشکیل میدهند .راوی ،عاشق لکاته ،زن
هوسباز خود است؛ زنی که با وجود تن دادن به پَستترین مردان ،حاضر نیسرت بره راوی
تن بدهد .این زن هرجایی ،در داستان بوف کور ،نماد کهنالگوی «گنیما» (گنیمای منفی) و
جنب شهوانی وجود است .این کهنالگو در داستانها و افسانهها ،اغلش در قالرش روسرپی،
فریبکار یا ساحره ظاهر میشود .بنابراین ،در روایت بوف کور ،لکاته به صورت زنی دروغگو
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دیده می شود که در جریران زناشرویی برا راوی او را فریرش داده ،خرود را بره راوی قالرش
کردهاست .در این مثلث نی راوی نمیتواند به لکاته دست پیدا کند و به تمامیت برسرد .او
در متن خاطرنشان میکند که هم شخصیتها بخشهایی از یک ترن (راوی) اسرت کره
تکثیر شده و به دنبال رسیدن به فردیت است .راوی ضمن اشاره بره واقعیرت سرایههرای
وجودش میگوید« :هر کس دیروز مرا دیده ،جوان شکسته و ناخوشی دیدهاست ،ولی امروز
پیرمرد قوزی میبیند که موهای سفید ،چشمهای واسروخته و لرششرکری دارد» (هردایت،
 .)48 :1383به همین دلیل است که راوی به «شباهت مضرحک و دور» عمرویش برا خرود
اشاره میکند و از نگاه کردن به گیینه هرا دارد؛ زیرا «همه جا سایههای مضاعف خرود»
(همان )48 :را میبیند و در تالش است با از بین بردن سایهها به فردیت برسد.
 .4پیوند سهگانی با فردیتیافتگی یونگ

در نظری یونگ ،نَفْس ( )Selfیکی از انواع تصاویر ازلی و مبنای قوام یرافتن فررد اسرت.
انسانی که در بدو تولد هنوز شکل نگرفته ،با گذشت زمان ،گرامگرام رشد کرده و برا از سرر
گذراندن فرایند فردیت ،تبدیل به وجودی کامل میشرود .از دیردگاه یونرگ ،کیمیراگری،
مثالی بارز از ایرن تمامیرت و وحردت اسررارگمی اسرت .یونرگ در تشرریح کیمیراگری ،از
«مرکوریو » (خدای اسووره ای رومی معادل هرمس) نام می برد که عنصری واجد ذاتری
یگانه یا سهگانه است (ر.ک؛ یونگ343 :1373،ر .)383این عنصر که با کارکرد سهگرانگی [یرا
تثلیث] در الهیات سنّتیِ مسیحی تناظر دارد ،متشکل از هم قوشهای متضاد و نمادی از
نَفْس ،فرایند فردیت و ضمیر ناخودگگاه بره شرمار مریرود (ر.ک؛ بیلسرکر121 :1398 ،رر.)126
یونگ در کتاب «راز گل طالیی» ( )The secret of the Golden flowerتوضیح میدهرد کره
تمای مورد نظر چینیها در خصوص «ینگ» (نور) و «یین» (تاریکی) برا ضرمیر خودگگراه و
ناخودگگاه فردی قابل قیا است .در ادامه ،نتیجه میگیرد که امت اج یَنگ و یین در گیین
«تائو» ( )Taoهمان فرایند فردیت است که طبق گن ،پرارههرای خودمخترار روان (از جملره
انواع عقده و هم اد مؤنث) با یکدیگر تلفیق شدهاست و پس از تکمیل به شکلگیری نَفْس
منتهی میشود (ر.ک؛ ویلهلم1962 ،م11 :.ر.)16
 .5سفر راوی به ناخودگگاه
با توجه به مقدمهای که دربارۀ فردیت گفته شد ،باید دانست که فردیت به صورت خالصه،
به معنی توافق و گشتی با وجوهی از شخصیت است که اغلش نادیده گرفته مریشرود؛ بره
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بیان روشنتر ،انسانِ فردیتیافته به واسو پذیرش ناخودگگاه خویش ،به جایگاه یگانگی با
هم موجودات زنده (حتی موادگلی و نی خود جهان هستی) میرسد .این وضرعیت را راوی
بوف کور تجربه میکند .او بعد از تجرب فرایند فردیت ،با طبیعت یگانه میشود و میگوید:
«رابوه ای بین من و جریان طبیعت ،بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین گمرده
بود ،تولید شده بود» (هدایت .)39 :1383 ،وجود رهاشده از تن راوی ،متمایل به عرالم کُنرد و
کِرختِ نباتی است« :در امواجی غوطهور بودم که پُر از نوازشهای اثیری بود .صدای قلبم
را میشنیدم!» (همان .)44 :این فرایند به شکل سیر و سیاحت در مسیر پرپیچوخم ناخودگگاه
روان به شکلی دایرهوار اتفاق میافتد و راوی به دور گن میچرخد .او در گذر از این سیر و
سیاحت مارپیچی که گن را حقیقی ترین حالت در فرایند فردیت دانسرتهانرد (ر.ک؛ فوردهرام،
 .)128 :1397ابتدا با «سای » خود دیدار میکند؛ زیرا هیچ گونره جرامعیتی بردون شناسرایی
اضداد میسّر نمیشود« :در باز شد و عمویم وارد شد» (همان.)14 :
همچنین ،وی کهنالگوی «گنیما» و «پیرر فرزانره» را در «ناخودگگراه فرردی» مالقرات
میکند« :یک فرشت گسمانی جلو او ایستاده خم شده بود ...پیرمردی قوزکرده زیرر درخرت
سروی نشسته بود» (همان .)15 :اف ون بر این ،راوی با سایه های دیگر خود ،یعنی «پیرمررد
نعشکش» و «گورکن» ،به اعماق ناخودگگاه جمعی و ه ارههرای دور در ری باسرتان سرفر
میکند« :فهمیدم که یک نفر همدرد قدیمی داشته ام .گیا این نقاش قدیم ،نقاشی که روی
این کوزه را صدها ،شاید ه اران سال پیش نقاشی کرده بود ،همدرد من نبود؟ گیرا همرین
عوالم مرا طی نکرده بود؟» (همان.)43 :
همین سفر را راوی در بخش دوم داستان ،در ه ارههای دورتری تکرار میکند و سرفر
به «خوارزم باستان» و «ایرانویج» نماد فرورفتن در اعماق ناخودگگاه جمعری اسرت .او تمرام
اتاقهای خان دنیا را سرکشی میکند .هرر اتراق نمرادی از زمرانی اسروورهای اسرت« :از
اتاقهای تودرتو میگذشتم» (همان .)72 :راوی در این سفر ،کهنالگوی «مادر جهانِ اسفل»
( )Mother chthonicرا در چهرۀ نمادین کوهی بازمییابد« :ن دیک نهرر سرورن کره رسریدم هیکرل
خشک و سخت کوه مرا به یاد دایهام انداخت» (همان.)73 :

حاصل سفر به ناخودگگاه برای راوی بوف کور ،یرافتن «کروزهای» اسرت کره مجلرس
نمادین پیرمرد یوگی و دخترِ نیلوفربهدست بر گن نقاشی شدهاست .این تصرویر ،نمرادی از
زندگی راوی یا بخش های وجود او در ناخودگگاه جمعی است کره تکررار هر اران زنردگی
ماقبل او را بازگو میکند« :زندگی من همهاش یک فصل و یک حالت داشته» (همان .)50:به
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همین دلیل است که او به هر طرف که میرود ،به همین تصویر ،یعنی به «خود» میرسد و
اتفاقات به صورت «همزمان» به یک نقوه ختم میشود« :چشمم را که مریبسرتم ،دنیرای
حقیقی خودم به من ظاهر میشد» (همان.)68 :
مقصد راوی در سفر ناخودگگاه ،همان نقو گغاز است و حروادث بارهرا در یرک دایرره
تکرار میشود .این تکرار ،همان گموزهای است که نیچه در چنین گفت زرتشت ،گن را بس
دادهاست؛ یعنی اصلِ «تکرار ابدی» .این اصل ،تقریر مجدد نیچه از اندیش فالسف یونران
باستان بود و مفهوم گن این است که تاریخ و زمان به جای توالی خوی ،حرکتری دورانری
دارند .بر این اسا  ،راوی که تکرارکنندۀ ه اران زندگی ماقبل خود است ،میداند که هرر
اتفاق در زندگی کنونی او می تواند به ه اران سال قبرل از او مررتب باشرد و ایرن همران
چی ی است که ناخودگگاه جمعی نامیده میشود« :زندگی من همهاش یرک فصرل و یرک
حالت داشته است؛ مثل این اسرت کره در یرک منوقر سردسریر و در تراریکی جراودانی،
گذشتهاست» (همان.)50 :
زمان ی که در ناخودگگاه وجود دارد ،زمانی ازلی است و راوی به این واقعیت گگاه اسرت:
«گذشته ،گینده ،ساعت ،روز ،ماه و سال همه برایم یکسان است» (همان .)49 :او تکرههرای
وجود «خود» را در «ناخودگگاه فردی و جمعری» (منوقر سردسریر و در تراریکی جراودانی)
بازمییابد و برای نخستین بار یاد میگیرد که «ناخودگگاه» خود را بشناسد« :به من نیاموخته
بودند که به شش نگاه بکنم و شش را دوست داشته باشم» (همان.)68 :
سرانجامِ این سیر و سیاحت ،رسیدن راوی به «خود» است و درست در چنین وضرعیتی
است که خور سفر به ناخودگگاه ،او را گرفتار میکند؛ زیرا انسان در شناختِ ناخودگگاه ،زیر
سلوه «سنخ های باستانی» قرار مریگیررد و دچرار «خرودب رگبینری» و «نفرخ» ()Inflation
میشود .این اصوالح را یونگ در شرح مسیر فردیتیافتگی و رسیدن به مرتب اَبَرمردی یا
کمال بهکار بردهاست .او این اصوالح را از نظریات نیچه گرفتهاست و نیچه در این مروارد
تحت تریثیر اسرووره هرای ایرانری و بازگشرت َابَرانسران در تفکرر ایرانیران باسرتان قررار
داشتهاست.
 .6ایدۀ اَبَرمرد در نظری یونگ
یونگ ایدۀ اَبَرمرد را از نیچه و نیچه این ایده را از چنین گفت زرتشت استنباط کردهاسرت؛
به عبارت دیگر ،ایدۀ اَبَرمرد ،بیانکنندۀ دیدگاه نیچه دربارۀ گینردۀ بشرری اسرت .او قصرد
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داشته با تکیه بر مفهوم «اَبَرمرد» ،اتکا به عقل و نی خوار شمردن جسم به وسیل مسیحیت
را به نقد بکشد.
یونگ نی با استفاده از این ایده ،فردیتیافتگی را شرح میدهد .در تئروری یونرگ دربرارۀ
فردیتیافتگی ،انسانی که دچار «جنون ب رگمنشی» ( )Megalomaniaشدهاست ،نمیتوانرد
مسیر رشد و تکامل اصیل شخصیت خود را به پایان برساند .به باور یونگ ،شخص بعرد از
ورود به ناخودگگاه ،دچار «هجومی از ناخودگگاهی» شده ،خود را در نقو تقاطع هم اعصار،
از گذشته تا گینده میبیند (ر.ک؛ فوردهام97 :1397 ،ر )100و این نقوهای است کره مریتوانرد
مانع فردیتیافتگی شود؛ اتفاقی که برای راوی بوف کور میافتد.
6ر .1اَبَرمرد در اساطیر ایرانی

در داستانهای اساطیری ایران ،کیومرث ،نخسرتین انسران اسروورهای ،نماینردۀ دو نیمر
«زندگی» و «نازندگی» است .او که با گفرینش نَفْس ،به زمین هبوط کررده ،از ایرن هبروط
شرمگین است و زمانی از شرمش رهایی می یابد که بتواند گفرینش خود را نابود کند (ر.ک؛
بهار .)161 :1376 ،عالوه بر این ،کیومرث با کشتن ماده دیوی به نام «ارزور» که از خواهش
خود او به وجود گمده ،میتواند بر خویشتنِ خود فائق شود.
بهاخت صار گنچه در اسوورۀ کیومرث و بازگشت اَبَرمرد درخور توجه است ،گغاز گفررینش
با مرگ او پایان گفرینش با تکپیکری شدن کیومرث در قالش «تنِ پسین» است .برر ایرن
اسا  ،کیومرث بعد از مرگ ،به شکل یرک پیکرر کُرروی ،متشرکل از اهرورام دا و تمرام
مردمان بار دیگر هستی یافته ،تجلی خواهد کرد (ر.ک؛ راشد محصل )34 :1385 ،که به نوعی
اَبَرمرد محسوب میشود؛ به عبارت دیگر ،هستی یافتن کیومرث ،معادل بازگشت اَبَرانسانِ
نیچه ،موعودِ زرتشت و انسانِ «فردیتیافته» یا بدون «سرای » یونرگ اسرت و چیرگری برر
سایه های وجود ،در نظری یونگ ،پیروزیبخش تکاملیافت خودگگاه انسران متشررّف ،برر
بخشهای تاریک و مبهم ناخودگگاه است که منجر به وحدت خودگگاه و ناخودگگاه میشود
(ر.ک؛ شرارد1956 ،م .)141 :.این امر در روایت بوف کور نی برای راوی گن اتفاق میافتد.
6ر .2اَبَرمرد بوف کور

هدایت تحت تیثیر یونگ و تفسیری که او از تفکر نیچه به دست داده ،انگرارۀ «اَبَرمررد» را
برای ساختن شخصیت راوی بوف کور بهکار گرفتهاست .او با تکیه بر گموزههای یونگ در
زمین ناخودگگاه روان و نی مفهوم «اَبَرمردِ» نیچه ،شخصیت راوی را (که ترکیبی از «اَبَرمردِ
نیچه» و «منجی زرتشت است» )،گفریدهاست و راوی ،انسانی است که در جستوجوی خود
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در مسیر تکامل ،وارد ناخودگگاه میشود؛ به بیانی دیگرر ،راوی بروف کرور ،بعرد از کشرف
ناخودگگاه ،خود را از مردمی که در میانشان زندگی میکند ،جدا میکند و متوجه مریشرود
که «چه ورط هولناکی میان من (او) و دیگران وجود دارد» (همران .)10 :همچنرین ،ماننرد
نیچه بعد از نقد خدا و مذهش ،خدا را کنار گذاشته (همان کاری که نیچه کرده) و از مذهش
انتقاد میکند .با این تفاوت که نیچه به «پیر فرزانه» متوسل شده ،زرتشت را جایگ ین خدا
میکند ،اما راوی« ،خود» به جای خدای محذوف مینشیند.
6ر2ر .1پایان سفر راوی

راوی بوف کور پس از سفر به ناخودگگاهی ،بر سایههای خود غلبه میکند ،اما نمیتواند به
طور دائم سایهها را از بین ببرد؛ زیرا صورت ازلی «ناخودگگاه جمعری» برر او مسرل شرده،
انباشته شدن با محتویات ناخودگگاه ،موجش میشود به ورط خودب رگبینی سقوط کند؛ به
بیانی دیگر ،راوی با کشتن «گنیمای منفی» روان ،با سای خود ،یعنی «پیرمرد خن رپنر ری»
یکی شده ،تبدیل به انسانی خودمدار میشود .به همرین دلیرل ،تکثرر وجرود راوی بعرد از
کشتن لکاته به قوّت خویش باقی می ماند و او در حالی از سفر ناخودگگاهی برمیگردد که
مسیر فردیت را به شکل درستی طی نکرده و به فردیرت نرسریدهاسرت« :هیکرل خمیردۀ
پیرمرد را در کوچه دیدم که شانههایش از شدت خنده می لرزید و گن دستمال بسته را زیر
بغلش گرفته بود ،افتان و خی ان میرفت ،تا اینکه بهکلّی پشت مه ناپدید شد».
 .7نتیجه
سفری که راوی به قصد رسیدن به فردیت و رسیدن به جایگاه انسران کامرل (اَبَرانسران/
منجی) گغاز کردهاست ،منجر به تسل «ناخودگگاه جمعری» و خرودب رگبینری در او شرده،
موجش می شود راوی با نشستن بر جای «پیرمرد خن رپن ری» ،احسرا بر رگمنشری یرا
«نیمچهخدایی» کند .در نتیجه ،بین او و پیر فرزان وجودش گسسرت صرورت مریگیررد و
نمیتواند به فردیت برسد.
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