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 وکنسر رمان ینامتنیب یوندهایپ یواکاو؛ های کورگذر کنسروها از سرزمین بوف
 کور بوف با غول

 

 سمانه اسدی
 شیرازدانشگاه 

 کیدهچ
ی ادبیات کودک ( است که در حوزه۱۳۵۹مهدی رجبی از نویسندگان جوانی )متولد 

ه اثر از رجبی منتشر شد هشتکند. در این زمینه، تاکنون و نوجوان نیز فعالیت می
 اند. یکی از این آثار رمانها در کانون توجه منتقدان قرار گرفتهکه تعدادی از آن

های پیدا و پنهان این رمان که بر آشنایان ادبیات معاصر است. از ویژگی کنسرو غول
 های معاصرترین داستانایران آشکارشدنی است، همانندی آن با یکی از برجسته

، در نخستین خوانش خود از این اثر، کنسرو غولی جهان است؛ خواننده ایران و
خوانی این آثار و درنگ بر جزئیات بیند. با بازرا بر آن می بوف کورروشن سایه

ها با یکدیگر روشن خوردگی این اثرروند و چگونگی گرهها کنار میها سایهآن
ن ساز ایهاست. زمینهمنزل سرگذاشتن اینشود. پژوهش پیش رو، حاصل پشتمی

نام آن بوده است؛ پردازان بهحرکت، آشنایی با رویکرد بینامتنیت و آراء نظریه
های بالغت فارسی و عربی نمودی ترین کتابی آن در کهنرویکردی که جوهره

دهد، هدایت پیوند می بوف کوراز هر چیز، رمان رجبی را به آشکار دارد. آنچه، بیش 
مایه و برخی توصیفات نیز ی روایت، بنهاست. شیوهنوع پردازش آن ها وشخصیت

« ضمنی بینامتنیت»تر ساخته است؛ پیوندی که ژنت آن را پیوند میان این آثار را ژرف
 نامد. می

 مهدی رجبی.، کنسرو غول  ،صادق هدایت ، بینامتنیت، ژرار ژنت،بوف کور های کلیدی:واژه
 

 . مقدمه۱

رد. آفرینش گیدور از تأثیر آثار پیش از خود شکل نمی هیچ اثر ادبی اثرگذار و ماندگاری به
یک اثر ادبی برجسته به معنای دورماندن خالق آن از آثار پیشین نیست؛ بلکه به معنای 
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ی او و ها با اندیشهشدن این آثار در ذهن و ضمیر هنرمند، درآمیختن آندرونی
« سنت و استعداد»ی در مقاله 1ای تازه است. تی. اس. الیوتونهگشدنشان بهپدیدار

راساس ی ادبی پیش از خود باشد و بنویسد اثر ادبی برجسته باید در پیوند با سلسلهمی
: 1۳۸۷ذوق و قریحه و استعداد خالق آن دگرگونی و برتری یابد )نک: سخنور و سبزیان، 

زبان وجود داشته؛ تا جایی که ن ادیبان فارسی(. توجه به این موضوع از دیرباز در میا۷۳
رای ها بترین آنهای الزم و حتی مهماز شرط یکیچهارمقاله ی نظامی عروضی در گفتهبه

ان و داشتن اشعار معاصرچشمسپردن شعرهای پیشینیان، پیشِ خاطر شاعری، مطالعه و به
ی کمال[ نرسد، ااّل ]= درجهو شاعر بدین درجه »انس با دیوان استادان سخن بوده است: 

هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست
اد خواند و یهزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان همیده

. است شد ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بودهگیرد که درآمد و بیرونهمی
طباطبا (. ابن۴۷: 1۳۸۳)نظامی عروضی، « تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود و...

گونه داند؛ تا بدینخواندن آثار گذشتگان را برای شاعر الزم می عیارالشعرنیز در کتاب 
ها با فهم او درآمیزند، اصولشان در قلبش جای گیرند و موادی باشند برای طبع معانی آن

ای ی شاعر را به تولید مادهآمیختگی این مواد با ذوق و سلیقهطباطبا حاصل درهمبناو. ا
انگیز به کند که اجزای آن پنهان است؛ اما بوی خوش آن آشکارا و دلخوشبو مانند می

 (. ۲۰۵-۲۰۴: 1۳۸۵رسد )نک: شفیعی کدکنی، مشام می
هایی که دیده و و کتابها ( نیز، کار خود را با برگردان فیلم1۳۵۹مهدی رجبی )

باری که توی سالن جادو شدم؛ سال دوم ابتدایی، همان اولین»خوانده، شروع کرده است: 
به ادبیات پیوند  ۲جک لندن سپید دندانام به سینما با خواندن سینما نشستم. شیفتگی

بودند از  ایالخلقهنوشتم، برگردان ناقصخورد. از آن به بعد، تقریبًا تمام چیزهایی که می
هایی را که رویم شد بدهم هایی که دیده و خوانده بودم. اولین داستانها و کتابفیلم

برگردان جلد : لب1۳۹1)رجبی، « نوشتم 1۳۷۸ای بخوانند، از سال های حرفهنویسنده
 کتاب(. 

ی صداوسیما در مقطع کارشناسی سازی از دانشکدهی فیلمی رشتهآموختهرجبی دانش
التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس است. نگارش و فارغ

ودک و سال و کی چندین سریال، فیلم تلویزیونی و انیمیشن و داستان بزرگنامهفیلم

                                                           
1. T. S. Eliot 
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ی نویسندگی است. برخی از این آثار جوایز حوزه های او درنوجوان، ازجمله فعالیت
 اند. متعدد داخلی و خارجی را برای او به ارمغان آورده

اثر از رجبی منتشر شده است که  هشتی ادبیات کودک و نوجوان، تاکنون در حوزه
گریه نکنید مثل (،  1۳۸۶) یوناتارا گم شد(، 1۳۸۶) آبیی کلهمعمای دیوانهاند از: عبارت

(،  1۳۹1) کندها گریه میلولو شب(،  1۳۸۹) خاطرات چوپان چاق(، 1۳۸۷) ابر باهار
 (.1۳۹۳) کابوس اسب( و 1۳۹۳(، درخت پول )1۳۹۲) کنسرو غول

 1۳۸۷ی ادبی اصفهان در سال ، نامزد جایزهآبیی کلهمعمای دیوانهاز میان این آثار، 
عنوان کتاب به یه نکنید مثل ابر باهارگرشده و  ۲۰۰۹ی مونیخ آلمان در سال و کتابخانه

ی کتاب کودک ی چهاردهمین جشنوارهو کتاب برگزیده 1۳۸۸ی ناشران در سال برگزیده
نیز که موضوع این پژوهش  کنسرو غولمعرفی شده است. رمان  1۳۸۹و نوجوان در سال 

و  ی کتاب کودکبه آن اختصاص دارد، در شمار نامزدهای نهایی هفدهمین جشنواره
های این اثر، همانندی آن ازجمله ویژگی نوجوان کانون پرورش فکری قرار گرفته است.

، کنسرو غولی های معاصر ایران و جهان است؛ خوانندهترین داستانبا یکی از برجسته
خوانی بیند. با بازرا بر آن می بوف کورروشن در نخستین خوانش خود از این اثر، سایه

خوردگی این روند و چگونگی گرهها کنار میها سایهر جزئیات آناین آثار و درنگ ب
ها خوانید، نتایج حاصل از این بررسیشود. آنچه در ادامه میاثرها با یکدیگر روشن می

 ی بینامتنیت ژرار ژنت است.  براساس نظریه
  

 ی پژوهش. پیشینه۲
ن دارد؛ اما های گوناگوی بینامتنیت برای بررسی آثار ادبی، در ایران، نمونهکاربست نظریه

دک ی ادبیات کواند. در زمینهسال نوشته شدهی ادبیات بزرگبیشتر این آثار در حوزه
( اشاره کرد. 1۳۹۵پور و همکارانش )( و حسام1۳۹۳ی نرگس باقری )توان به دو مقالهمی

را ن ین داستاا ترین شگرد خانیان درصلیا درنگ کرده وزیبای بابور  قلبباقری بر 
 ،جوانانآشنا برای کودکان و نوهای نامکارگیری عناصر بینامتنی و ایجاد مکالمه با داستانبه
 ،شدهاحضار متون شناختههای باقری، براساس یافته. دانسته است ،کوچولوشازدهویژه به

گیری عناصر داستان، باورپذیری و القای پیشبرد روایت، شکل با هدفبه این داستان، 
ان مینیز، نشان داده شده که  شو همکاران پوری حسامدر مقالهمعانی انجام گرفته است. 

این دیگر های داستانبا  ،باریددر باغ بزرگ باران مییکی از آثار احمدرضا احمدی، 
و  ی روایتپیوندها در گستره . اینپنهان وجود داردپیوندهای بسیار ژرف و نویسنده، 
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آمیختگی چکیده یا حاصل درهم ،بیشتر و های پایانی آن حضور دارندویژه بخشبه
های ها تنها برای دوستداران داستانهای پیشین او هستند؛ اما شناسایی آنی داستانگزیده

  .پذیر استها امکاناحمدی و خوانندگان پیگیر آن
هایی که براساس رویکرد بینامتنیت دبیات کودک و نوجوان جهان نیز پژوهشدر ا
( و ۲۰۰۸(، الثم )1۹۹۸(، الندین )۲۰۰۲اند. سالیوان )گرفته باشند، بسیار اندکشکل 
هایی هستند که در پیوند با این موضوع نوشته ( نویسندگان مقاله1۹۹۹استیبز )ویکی
ار، تنها، متن کامل پژوهش نخست در دسترس نگارنده اند. متأسفانه، از میان این آثشده

و  ها بر یکدیگر و سازگاریبود. در بخشی از این اثر، کوتاه و فشرده، به اثرگذاری متن
 شان اشاره شده است. ها با فرهنگ و محیط اجتماعیخوانی آنهم

های ادبیات گیری برخی جریانی الندین بیانگر تأثیر بینامتنیت در شکلی مقالهچکیده
گیری آلموند از انواع گوناگون ی الثم نیز به چگونگی بهرهی مقالهکودک است. چکیده

فاده دهد که او چگونه با استپردازد و نشان میهایش میبینامتنیت در بهبود کیفیت رمان
ی پیشرو هااز کنایه، انطباق، کوالژ و روایت تودرتو، خوانندگان نوجوانش را به یافتن متن

بر  کند و با این شیوه افزونها و متن خود تشویق میو پیوندهای درونی میان آن
دادن این خوانندگان در روند ساخت معنا، احترام خود را نیز به فهم و دانش مشارکت

ادبیات  شناختاستیبز که در کتابی با عنوان ی ویکیی مقالهدرباره سازد.آنان آشکار می
مقاله  نیافتن به اصلی این اثر است، به دلیل دستازدهمین مقالهمنتشر شده و دو کودکان

 توان توضیحی داد. ی آن نمیو چکیده
    

 . بینامتنیت۳

د؛ شدنی با یکدیگر خلق میاها در یک ارتباط شبکهی تاریخ، همواره متندر گستره
ا در گذشته، خود رهای گرفتند و متنهای پیشین شکل میی متنهای نوین بر پایهمتن
یژه ویکتور وگرایان روس، بهتاباندند. در قرن بیستم، صورتهای پسین بازمیی متنآیینه

، به ۴میخائیل باختین ۳و چندصدایی ۲گومندیوی گفت، با درنگ بر نظریه1اشکلوفسکی
 رای ــرا ب« مناسبات بینامتنی»این موضوع توجه ویژه نشان دادند و اصطالح 

                                                           
1. Viktor Shklovski 
2. Dialogisme  
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(. باختین زبان را دارای ماهیتی اجتماعی 1۲۷۶: 1۳۷۶د )نک: صفوی، آن برگزیدن
پیش  هایدانست و معتقد بود که هر عبارت و جمله و متن ادبی، یا پاسخی به نوشتهمی

کشاند )نک: سخنور و سبزیان، از خود را به جواب میهای پس از خود است و یا نوشته
کند؛ وگو میهای پیش و پس از خود گفتسخن بیان دیگر، هر سخن با(؛ به۶۷و۶۶: 1۳۸۷

و  گوییهای موضوعی دارد و پیشها همانندیپاسخی است به سخنان پیشین که با آن
های ای از متن(. او متن را آمیزه۹۳: 1۳۷۰های آینده )نک: احمدی، واکنشی است به سخن

: یابد )نکر معنا میهای دیگدانست و برآن بود که هر متن در پیوند با متندیگر می
ی های هنری را اثرپذیرترین اثرپذیری(. اشکلوفسکی نیز مهم۶۷: 1۳۸۷سخنور و سبزیان، 

گرایان روس (. آراء صورت1۲۷۶: 1۳۶۷دانست )نک: صفوی، متنی ادبی از متنی دیگر می
 ۰1۹۶در سال  ۲ی بینامتنیتی نظریهدنبال شد و به ارائه 1بعدها از سوی ژولیا کریستوا

 (. 11و1۰: 1۳۹۰مطلق، انجامید )نک: نامور
وس بر ی نامحساها در یک ارتباط شبکهی بینامتنیت کریستوا، متنبراساس نظریه

گیری هم نقش اساسی دارند؛ تا جایی که بدون این گذارند و در شکلیکدیگر اثر می
ستوا بر این بگیرد. کریتواند شکل پیوند آشکار و نهان و البته بیشتر نهان، هیچ متنی نمی

، او رورا برشمرد؛ ازاینها توان آنها چنان است که نمیباور بود که پیوندهای پنهان متن
رفته ی متن برگقرار داد. از نظر او همه« نقد منابع»بینامتنیت را درمقابل گرایش سنتی 

شکار ی و آوجوی برخی پیوندهای ظاهری متن بینامتن است؛ بنابراین، جستاست و همه
ت دلیل، بینامتنیهمینهای اصلی یک متن کمک کند؛ بهتواند به یافتن سرچشمهنمی

ک: گاه برای کاربرد عملی استفاده نشد )نی نظری پیدا کرد و هیچکریستوایی فقط جنبه
 (. 1۳۸-1۳۵همان: 
 

 . ترامتنیت ژرار ژنت۳-۱
های نوین از آن برخاست که گرایشتوجه به رویکرد بینامتنیت در غرب ادامه یافت و 

، (1)است. مطالعات ژنت قلمرو ساختارگرایی باز ۴ژرار ژنت ۳ها ترامتنیتیکی از آن
دهد تا گیرد و همین امر به او اجازه میشناختی را دربرمیپساساختارگرایی و نیز نشانه

ی این مجموعههای آن بررسی و مطالعه کند. او ی دامنهمتنی را با همهپیوندهای میان

                                                           
1. Julia Kristeva  
2. Intertextuality  
3. Transtextuality  
4. Gerard Genette  



 (16)پياپی  1396، پایيز و زمستان 2ي ، شماره8ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                36

 

گر است های دینامد؛ ترامتنیت چگونگی ارتباط یک متن با متنپیوندها را ترامتنیت می
، «بینامتنیت»ی بزرگِ (. او این پیوندها را به پنج دسته۸۶و۸۵: 1۳۸۶)نک: نامورمطلق، 

کند که هر یک تقسیم می ۴«متنیتزبر»و  ۳«فرامتنیت»، ۲«پیرامتنیت»، 1«سرمتنیت»
 هایی دیگر دارند. دیبنتقسیم

ژنت اثری مستقل یا بخشی از یک اثر را به  . بینامتنیت از دیدگاه ژرار ژنت.۳-۱-۱
 ۵شتنیالواح بازنوی موضوع بینامتنیت اختصاص نداده است؛ اما با توجه به آنچه در مقدمه

وایی های دیگر و همچنین بینامتنیت کریستتوان بینامتنیت او را از ترامتنیتنگاشته، می
ی ی بینامتنیت با دیدگاه کریستوا متفاوت است؛ ژنت گسترهجدا کرد؛ دیدگاه ژنت درباره

؛ به داندحضوری میی میان دو متن براساس همکند و آن را رابطهبینامتنیت را محدود می
( حضور داشته باشد، ۲( در متنی دیگر )متن 1این معنا که هرگاه بخشی از یک متن )متن 

د شود. بر این اساس، ژنت بینامتنیت خوی بینامتنی شمرده میمیان این دو، رابطهی رابطه
شده و بینامتنیت کند: بینامتنیت آشکار، بینامتنیت پنهانی بزرگ تقسیم میرا به سه دسته

 (.۸۸و۸۷: 1۳۸۶ضمنی )نک: نامورمطلق، 
کارا حضور یگر آشدر این نوع بینامتنیت یک متن در متن د . بینامتنیت آشکار.۳-۱-۱-۱

ی رو، شناسایکند؛ ازایندارد و خالق متن دوم مرجع متن خود، یعنی متن اول، را پنهان نمی
های بینامتنیت آشکار که ژنت نیز به آن اشاره پذیر است. یکی از گونهآسانی امکانآن به

 بدون قول نقل»و  «ارجاع با قول نقل»بزرگ  یدسته دوکرده، نقل قول است که به 

 (.۸۸شود )نک: همان: می تقسیم «ارجاع

 در متن یک پنهان حضور بیانگر شدهپنهان بینامتنیت شده.نپنها . بینامتنیت۳-۱-۱-۲

این  کند؛ اما پنهان را خود بینامتن مرجع تا کوشدمی بینامتنیت نوع این است؛ دیگر متن
 ترینمهم از یکی دارد. فراادبی دالیلی بلکه نیست؛ ادبی هایضرورت دلیلبه کاریپنهان
است که در آن به مشخصات متن مرجع  هنریشده، سرقت ادبیپنهان بینامتنیت هایگونه

 رقتس رو،گیرد؛ ازاینی خالق آن اثر صورت میاجازهشود و استفاده از آن بیاشاره نمی

 همان(.کرد )نک:  پیگیری قانونی مراجع یوسیله توان بهمی را همواره هنریادبی

                                                           
1. Arcitextuality  
2. Paratextuality  
3. Metatextuality  
4. Hypertextuality  
5. Palimsestes 
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 را خود بینامتن کردنپنهان قصد دوم متن خالق نیز گاهی ضمنی. . بینامتنیت۳-۱-۱-۳

 صیتشخ را بینامتن توانمی هابه یاری آن که بردمی به کار را هایینشانه رو،ندارد؛ ازاین
 به و گیردگاه آشکارا انجام نمیهیچ عمل این شناخت؛ اما نیز را آن مرجع حتی و داد

 ضمنی بینامتنیت شود؛ بنابراینبسنده می ضمنی هایاشاره به ادبی است، بیشتر که دالیلی

 شدهپنهان بینامتنیت مانند نه و کندمی اعالم را خود مرجع آشکار بینامتنیت مانند نه

تنها از سوی افرادی که  بینامتنیت نوع این دلیل،همینهب سازد؛ کوشد تا آن را پنهانمی
 نوع این هایگونه ترینمهم شود.نخست آشنایی دارند، تشخیص داده مینسبت به متن 

 نویسد:این موضوع می یبارهدر ژنت هستند. هاتلمیح ها واشاره ها،کنایه بینامتنیت،
 به نیاز که ایگفته یعنی است؛ کنایه اشلفظی و صریح شکل کمترین دربینامتنیت »

هایی را به آن آن متن و متن دیگری که ضرورتاً بخشمیان  ارتباط تا دارد فراوانی ذکاوت
 (.۸۹)همان: « گرداند، دریافت شودباز می

ای جدی، هگونبار بهی بینامتنیت، نخستینی یادآوری است که اگرچه نظریهشایسته
ی کریستوا مطرح شد؛ وجود اصطالحاتی مانند ترجمه، تقلید، اقتباس، وسیلهدر غرب و به

دهد که های بالغت فارسی و عربی نشان میهای ادبی در کتابتلمیح و سرقت
وجه به اند و با تها از یکدیگر توجه داشتهاندیشمندان مسلمان از دیرباز به اثرپذیری متن

 اند.ها نهادهبر آن هایی ویژهها نامیمیزان و چگونگی این اثرپذیر
 

 کنسرو غولی رمان . خالصه۴
کند؛ بحران شود؛ راننده فرار میکند؛ اتابک کشته میاتومبیلی با اتابک کرمی برخورد می

شود. در یکی از روزهای تکراری، توکا در مسیر مدرسه، ی کرمی آغاز میروحی خانواده
کا، روز فروشد؛ توای بساط کرده و خنزرپنزر میبیند که کنار ویرانهپیرزنی عجیب را می

خرد و روزهای بعد، کنسرو غول؛ به را می مشهور رات ک.ک جنایتکارخاطاول، کتاب 
این امید که غول کنسروی هم به شجاعت و نیرومندی غول چراغ جادو باشد و دستیار 

شباهتی به غول چراغ جادو ندارد؛  او در گرفتن انتقام از دیگران شود؛ اما غول توکا هیچ
شود؛ زده میو با دیدن رنگ زرد ذوق داد استعاشق اعست که او غولِ زردِ پشمیِ نفهمی

کند؛ توکای گریزان از ریاضی و اما همین غول نفهم، زندگی توکا و مادرش را جادو می
برد، بینی معلمش انگل جامعه خواهد شد، به جادوی اعداد پی میمدرسه که به پیش
رها و ها و آزا، تنهاییترتیبگیرد؛ بدینی علمی نام میشود و نخبهعاشق ریاضیات می

دهند. دیدن موفقیت های خوب میها و اتفاقها و محبتتحقیرها، جای خود را به دوستی
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اریخ گونه، تگرداند؛ بدینبخشد و او را به زندگی برمیتوکا روح مادر را نیز التیام می
رسد. غول کنسروی نفهم و ی کرمی به پایان میی کنسروها در خانهمصرف همه

 شود.داشتنی هم ناپدید میستدو
 

 بوف کوربا  کنسرو غول. پیوندهای بینامتنی ۵
 . پیوند در روایت۵-۱

شخص از دو بخش اصلی تشکیل شده است و هر بخش از زبان راوی اول کوربوف
شود. در هر دو بخش، شخصیت اصلی داستان حوادث بخشی از زندگی خود روایت می

کند و ای بیرون از شهر زندگی می، راوی در خانهکند. در بخش نخسترا بازگو می
ی ی راواش نقاشی روی قلمدان است. او عاشق زن اثیری است. شبی، زن به خانهپیشه
سازد، میرد. راوی طرح چشمان محبوبش را بر کاغذ، جاودانه میآید و در آنجا میمی

یرمردی قوزی، در دهد و به کمک پکند، درون چمدان جای میقطعه میبدنش را قطعه
شه پیسپاری، نقاش عاشقاز مراسم خاککند. پس عبدالعظیم)ع( دفن میاطراف حرم شاه

رو اغما فحالت نیمهکند و بهگردد و برای تسلی خاطرش تریاک دود میبازمی به خانه
شود، وارد محیط و زندگی دیگری شده است. در بخش دوم، رود. وقتی بیدار میمی

خواهد دردهایی را که کند و میای است که در شهر ری قدیم زندگی میدهراوی، نویسن
نویسد، شرح خورند، روی کاغذ بیاورد. آنچه راوی میخرده او را میمثل خوره، خرده

وفا و نامد، بیماجرای میان او و همسرش است؛ همسری که راوی او را لکاته می
کی که از پیرمرد خنزرپنزری مشکوکی که همین جرم، با گزلیخواند و بهکار میخیانت

کشد. در این هنگام، با دیدن تصویر کند، خریده است، میشان بساط میروی خانهروبه
 شود پیرمرد خنزرپنزری شده است. خود در آینه متوجه می

نیز دو بخش دارد: بخشی که توکا، شخصیت اصلی داستان، آن را  کنسرو غولرمان 
کند و بخشی که به خاطرات جنایتکاری به نام پرویز اختصاص دارد و به قلم روایت می

 شود.شخص روایت میی دید اولی زاویهشیوهاو نگاشته شده است. این رمان نیز به
ا داستان زندگی پرویز و توک غولکنسرو تفاوت روایت این دو اثر در این است که در 

، دو بخش اثر با بوف کورشود؛ اما در به هم آمیخته است و موازی یکدیگر روایت می
شود )نک: هدایت، ی ارتباط دو داستان نیز است، از یکدیگر جدا میای که حلقهقطعه
1۳۵۶ :۳۵  .) 
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 هاها و پردازش آن. پیوند در شخصیت۵-۲
ده زست با جسمی تکیده و رنجور و روحی مضطرب و وحشتانسانی ا بوف کورراوی 

اش را در تنهایی اش را در محرومیت از محبت پدر و مادر گذرانده و جوانیکه کودکی
اندیشد که از او دریغ شده و هایی میکند و در این تنهایی، به نوازشو انزوا سپری می

ه سرانجام در جنایت و شراب و هایی ناسور که باید برایشان مرهم یافت؛ مرهمی کزخم
 یابد. دار روزان و شبانش میهای دنبالهافیون و قلم به دست گرفتن و نوشتن از کابوس

د؛ دیده دارننیز، روانی دردمند و روحی جراحت کنسرو غولهای رمان بیشتر شخصیت
منشی، ژاکت و حتی غول اش، فرود، خانم و شوهرعمه توکا و مادرش، پرویز و عمه

تراشد. توکا و مادرش به هایی دارند که آهسته و در انزوا روحشان را میکنسروی، زخم
 الی دود سیگار والبه اششود؛ عمهروند؛ پرویز جنایتکار میشناس میدیدار دکتر روان

کند؛ شوهرش با سقوطی آزاد، به اش را دوره میپاسخ زندگیهای بیاشک و آه، پرسش
وپابسته ای دستسمت گربهوار، بهها، دیوانهدهد؛ فرود، ساعتاش پایان میزندگی

خواندن مخاطب پشت خط تلفن، شروع به از روانی منشی، پسکند؛ خانم تیراندازی می
رد ترین شاگترین و درعین حال، خشنکند؛ پژمان، زرنگهای صورتش میی جوشهتخلی

کند؛ غول کنسروی هم پوشد و لب به خنده باز نمیکالس، در سرما و گرما ژاکت می
ترسد؛ از کند که میگذارد و تکرار میهایش میهای بزرگش را بر روی چشمگوش

 نیستی؛ از آغاز تاریخ انقضایش.
ی پردازش شخصیت توکا و پرویز، راویان رمان رجبی، بسیار ن میان، شیوهاما در ای
پردازی راوی اثر هدایت نزدیک است؛ توکا پسرکی ضعیف و الغر است که به شخصیت

ساالن، روح و روانش را آزرده های هممرگ پدر، افسردگی مادر، تنهایی و آزار و اذیت
و سرشار از احساسات منفی به خود و اطرافیان زده، متوهم و از او انسانی بیمار، کابوس

شدم؛ تب و لرز، ی ضعیفی بودم. نصفی از سال مریض میبچه»ساخته است: 
دوبار هم تو هفته اسهال. یه پیچه، یکیها دلدرد، شبدرد، چشمسرماخوردگی، گوش

ه، مکردند؛ آخه برعکس هزدند، کلی تفریح میها کتکم که میچیز افتضاحی بودم. بچه
های خندیدم؛ از آن خندهشد و میهای عینک باز میخوردم نیشم تا دستهکتک که می

ی وزیلی بود؛ ولزن که مخصوص ترسوهاست. همیشه سر و صورتم زخمهمبهکثیف حال
گفتم خوردم زمین یا از این مزخرفات. راستش جرأت دعواکردن پرسید، میهر کی می

 شد. یه کرم خاکیخوردم. ...هیچ کی باهام رفیق نمینمی نداشتم. اصالً به درد هیچ کاری
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عبارتند  بوف کورهای توکا و راوی (. برخی دیگر از شباهت۷: 1۳۹۲)رجبی، « تنها بودم
 از:

هر کس دیروز مرا دیده، جوان شکسته و »بیزاری از دیدن تصویر خود در آینه:  -
های ه موهای سفید، چشمبیند کناخوشی دیده است؛ ولی امروز پیرمرد قوزی می

ی اتاقم به بیرون نگاه بکنم، ترسم از پنجرهواسوخته و لب شکری دارد. من می
ام وقتی هیکل مردنی و بدقواره(. »۳۷: 1۳۵۶)هدایت، « در آینه به خودم نگاه بکنم

 (.۷: 1۳۹۲)رجبی، « خورددیدم، حالم به هم میرا تو آینه می

زنند؛ شان صدا نمیو توکا افراد را به اسم واقعی وربوف کگذاری افراد: راوی نام -
هایش و البته احساسی که به او دارند، بلکه برای هر شخصی براساس ویژگی

... جون و دایه وکنند. زن اثیری، لکاته، پیرمرد خنزرپنزری، ننهاسمی انتخاب می
 رگزیدههای پیرامونش ببرای اشاره به انسان بوف کورهایی است که راوی نام

« تادافاسمش را لکاته گذاشتم؛ چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمی»است: 
(. تنها کسی که توکا دوست دارد با اسم اصلی صدایش کند ۵1: 1۳۵۶)هدایت، 

ه او هایی است کنیز، پدرش اتابک است. کباب، ژاکت، بروکلی و دکتر اوووم نام
ه امین یا...( و دکترمانی مکانیک گذاشتترتیب بر روی بابک، پژمان، رادین )یا ربه

آید. برای هر آدمی هایی که همه دارند خوشم نمیام؛ از اسممن این جوری»است: 
(. توکا معلم خود، ۸: 1۳۹۲)رجبی، « کنم که بیشتر بهش بیایدیه اسمی درست می

 س اونفرفتن اعتمادبهخانم رَونده، را هم که با رفتارهای نامناسبش سبب ازبین
 (. ۳۰نامد )نک: همان: شده است، جالد می

از حضور دائمی  بوف کورها: راوی دیدن اشکالی بر روی دیوار و ترس از آن -
ی ذهن برد و توکا از تصاویری هولناک که ساختهاش بر دیوار مقابل رنج میسایه

ازپیش محتاجم که افکار خودم را به موجود من محتاجم، بیش»پریشانش است: 
وز سی شومی که جلو پیهی خودم ارتباط بدهم؛ این سایهی خودم، به سایهخیال

خواند و دقت مینویسم بهروی دیوار خم شده و مثل این است که آنچه که می
توی دستشوئی که نشسته بودم، چشمم روی (. »۳۶: 1۳۵۶)هدایت، « بلعدمی

دا های خیالی پیا شکلهی کاشیام بود؛ از بین رگهچرخید. کار همیشهها میکاشی
کردم. ...یهو بین کاشی دیوار سمت چپ، ردیف دوم، یه چیز شیطانی پیدا شد؛ می

های بنفش کاشی، شکل سر سگی چهار چشم درست شده بود. لعنتی بین رگه
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ی خوابم بود. زل زده بود به من. از جا پریدم... دستپاچه دویدم توی انگار ادامه
 (. ۶۴: 1۳۹۲)رجبی، « . پتو را کشیدم روی سرم...اتاقم و روی تختم ولو شدم

 های عمیق روحشبه زخم بوف کورخستگی روح و تالش برای التیام آن: راوی  -
توان با کمک شراب و مواد کند که امیدی به بهبودشان نیست و تنها میاشاره می

یشتر نی بها با توامخدر، برای مدتی کوتاه، فراموششان کرد؛ اما کمی بعد، این زخم
هایی هست در زندگی زخم»آورند تا قربانی خود را از پای درآورند: هجوم می

شود تراشد. این دردها را نمیخورد و میکه مثل خوره، روح را آهسته در انزوا می
به کسی اظهار کرد... بشر هنوز چاره و دوائی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن 

 ی افیون و مواد مخدر، است؛وسیلهب مصنوعی، بهتوسط شراب و خوافراموشی به
از مدتی، جای تسکین، پسگونه داروها موقت است و بهولی افسوس که تأثیر این

(. روح توکا نیز خسته است؛ او 11: 1۳۵۶)هدایت، « افزایندبر شدت درد می
روحم خسته بود. »خراشد تا خستگی روحش را بر طرف کند: زانوهایش را می

ها هم نوازش گفت روح آدمشود. میگفت روح آدم هم خسته میاوووم میدکتر 
برد همین خواهد. شروع کردم به خاراندن زانوهام؛ هر وقت خوابم نمیو توجه می
اش کردم. روح من توی زانوهام بود و فقط این طوری خستگیکار را می

دمش تا پوست قدر خارانرفت. با هر دو دستم خاراندم؛ چپ و راست. آندرمی
 (.  ۶۲: 1۳۹۲)رجبی، « زانوهام کنده شد و خودم هم نفهمیدم کی خوابم برد

وف کور بپرویز، جنایتکاری که دفتر خاطراتش در دست توکاست نیز، با شخصیت اصلی 
 ی درنگ دارد:شباهتی شایسته

نویسد و از دنیا و روزگار و زندگی خاطراتش را میبوف کور او هم مانند راوی  -
ی انگور خواهم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشهحاال می»کند: کایت میش

ام مثل آب قطره در گلوی خشک سایهرا قطرهی آن در دستم بفشارم و عصاره
د خرده مانناز آنکه بروم دردهایی که مرا خردهخواهم پیشتربت بچکانم. فقط می

: 1۳۵۶)هدایت، « کاغذ بیاورمی این اتاق خورده است روی خوره یا سَلْعه گوشه
هاست که آدم دوست داره ایه! ...همینآره! روزگار نکبتی و مسخره(. »»۳۶

خاطرات زندگیش رو بریزه رو دایره. ...هیچی توی این کتاب سروته نداره. کی 
زنه آدما رو دنیا همینه، بدمصب می(. »1۵: 1۳۹۲)رجبی، « گفته باید داشته باشه؟

 (. ۹۳مان: )ه« کنهداغون می
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ها در ذهن پدر و مادرش را ندیده است؛ تصویری که از آن بوف کورراوی  -
من اصالً پدر »اند: ها گفتهی آنهایی است که دیگران دربارهدارد، حاصل حکایت

ام، فقط یکی از این ام... از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدهو مادرم را ندیده
، )هدایت« نم باشدکها که ننجون برایم نقل کرد، پیش خودم تصور میحکایت

سالگی مادرش را از دست داده و داستان به دنیا (. پرویز هم در یک۴1: 1۳۵۶
گن من قاتی یه مشت کتاب به دنیا اومدم. می»آمدنش را از دیگران شنیده است: 

فروشی قدیمی بوده. ...مادره رو اصالً یادم ی باالی یه کتابمون طبقه...خونه
 (.1۴و1۳: 1۳۹۲)رجبی، « شهتو تصادف کشته می آد. یه سالم که بودهنمی

ای هبستگیهایش، ماجرای دلعشق پرویز، معشوق او و حکایت سرگشتگی -
، اتفاقی، بوف کورآورد؛ پرویز هم مانند راوی راوی به زن اثیری را به یاد می

شود؛ دختری با چتری زرد و سکوتی ی او میباختهبیند و دلدختری را می
ها چند لحظه بیشتر طول ای از باران و مه. دیدار آنه در زمینهمسحورکنند

قراری پرویز کافی است. پرویز، کشد؛ اما همین چند لحظه، برای یک عمر بینمی
کوشد و سرتاسر شهر را زیر پا ها برای یافتن دختر میاز این ماجرا، ماهپس 

افتاد لب خیابون. ...زیر یهو چشمم »...کند: گذارد؛ اما اثری از او پیدا نمیمی
ها یه دختره وایساده بود که چتر زرد دستش بود. ...بعد یهو باد همچی تند بارون

برد. کند و با خودش میچیز رو میودورغ سروصدا بلند کرد. همهشد که درق
وتولوق با خودش برد. ...نفهمیدم چی شد چتر دختر رو هم از دستش کند و تلق

تر گرفتم. طرفچهل متری اونبه دویدن. ...چتره رو یه سیکه یهو شروع کردم 
. گفتکردم. اونم هیچی نمی...رفتم جلو و چتره رو دادم بهش. درست نگاش نمی

حتی یه کلمه هم نگفت. ...بعد یه تاکسی جلوش نگه داشت. دختره دوباره هیچی 
یه یی عقب تاکسنگفت و سوار تاکسی شد و رفت. چتر زردش هنوز از پنجره

معلوم بود. بعد تو اون بارون و مه بدمصب، اون قدر دور شد که دیگه هیچیش 
دونم چم شده بود؛ ولی یه جور گندی بودم. ...انگار یه درد معلوم نبود. ...نمی

شهرو  یته. از همون فرداش همهات؛ اما ندونی کجای سینهکوفتی بپیچه تو سینه
همان: )« آب شده بود رفته بود تو زمین گشتم. چند ماه تموم؛ اما بدمصب دختره

ی اتاقش هم برای چند لحظه زن اثیری را از روزنه بوف کورراوی (. ۹۳و۹۲
ب وجبهاش را وجبها برای یافتن نشانی از او اطراف خانهاز آن، ماهبیند و پسمی
ناگهان از سوراخ هواخور رف چشمم به بیرون »یابد: گردد؛ اما هیچ اثری نمیمی



 43                         های کور؛ واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان...کنسروها از سرزمین بوفذر گ

 

 

افتاد. دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی قوزکرده، زیر درخت سروی نشسته 
ی آسمانی، جلو او ایستاده، خم شده بود و بود و یک دختر جوان، نه یک فرشته

های کرد. ...از آنجا بود که چشمبا دست راست گل نیلوفر کبودی به او تعارف می
زند، انسان سرزنش تلخی می هایی که مثل این بود که بهمهیب افسونگر، چشم

ی او را دیدم و پرتو دهندههای مضطرب، متعجب، تهدیدکننده و وعدهچشم
های براق پرمعنی، ممزوج و در ته آن جذب شد. زندگی من روی این گوی

ای نداشت. وجو کردم، فایده...زندگی من از این لحظه تغییر کرد. ...هرچه جست
جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا ...هیچ اثری از درخت سرو، از 

(. راوی برای دومین و آخرین بار زن اثیری را در 1۶و1۵: 1۳۵۶)هدایت، « نکردم
 (.1۸و1۷بیند )نک: همان: آلود میگرفته و وهمشبی بارانی و مه

 اند، دستِکوشند تا حال که معشوق را نیافتهو هم پرویز می بوف کورهم راوی 
ری تصویر چشمان زن اثی بوف کورا در کنار خود داشته باشند؛ راوی کم، نشانش ر

د: کناش را غرق در چترهایی به رنگ زرد میزند و پرویز خانهرا بر کاغذ نقش می
هایی که برای همیشه بسته شده بود را روی کاغذ بکشم و خواستم این چشممی»

هایش را روی کاغذ وح چشمها را داشتم، ردارم. ...حاال این چشمبرای خودم نگه
شد. رفتم هرچی چتر م پاک نمیی دختره از تو کلهقیافه(. »۲۴و۲۲)همان: « داشتم

: 1۳۹۲)رجبی، « زرد بود خریدم آوردم خونه. همه جای خونه رو از چتر پر کردم
11۳.) 

کند: ها حسادت میاز خوشبختی مردم ناراحت است و به آن بوف کور راوی -
)هدایت، « زدهر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم می دانم چرانمی»

ها دست هم رو زن و شوهرها و جوون»گونه است: (. پرویز نیز این۵۸: 1۳۵۶
ن ها عیکردن. بدمصبخندیدن و از فیلمه تعریف میغش میگرفته بودن و غش

 (.۹۰: 1۳۹۲)رجبی، « چی خوشحال و خوشبخت بودن

هه عمه»گیرد: اند، به بدترین شکل انتقام میزارش دادهپرویز از کسانی که آ -
ی ماهیه ها. پرویز دیوونهآره؛ از این قرمز تپل...واسه پرویز یه دونه ماهی می

ده گرکرده. ...تا همون روزی که پرویز برمیشسته براش وراجی میشه. هی میمی
زنه. وقورت آروغ میبینه یه گربه نشسته کنار تنگ خالی و داره قارتخونه و می

ون افته به جبنده و با سیخ بخاری میزنه به سیم آخر! در اتاق رو میپرویز می
ها، تا شه دشمن خونی گربهکنه. ...از اون به بعد، پرویز میوپارش میهه. لتگربه
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ی سوسیس تنها باشی با یه حیاط پر از گربه. آخر عمرش. فکر کن! تو یه کارخونه
 ایخر و کینهبدمصب خرکی هم دم دستت. شب هم باشه. کله گوشتیه چرخ

ون شخواد کارهای کثیف بکنی. خب من هم کردم. بههم باشی. معلومه که دلت می
سروصدا بردمشون یه گوشه و بیدادم. عاشقم شده بودن. میکیلوکیلو سوسیس می

ا با (. راوی بوف کور هم همسرش ر۳۳: 1۳۹۲)رجبی، « کندمشون رو میکلک
 (.۸۵: 1۳۵۶هایش را از او بگیرد )نک: هدایت، مهریکشد تا انتقام بیگزلیک می

ها ی توجه دیگر در پیوند با موضوع شخصیت و پردازش آن، ویژگیی شایستهنکته
است که پیرمرد مرموز  کنسرو غولهای حاضر در رمان های برخی از شخصیتو کنش

ز که انگیای هراسآلود و خندهای پشمقوزی با سینه آورد؛ پیرمردیرا به یاد می کوربوف
کش، شود؛ او نعشهای گوناگون دیده میشکلجای اثر و بهاش در جایحضور آزاردهنده

پیرمرد نقاشی روی قلمدان، پیرمرد تصویر قاب روزنه، پیرمرد خنزرپنزری و عمو، پدر و 
کند که به پیرمرد خنزرپنزری پدرزن راوی است. در پایان داستان هم راوی اعالم می

 تبدیل شده است.
ی پردازش فروش و بازنشسته، اشخاصی هستند که شیوهفروش، بلیتپیرمردان کتاب

وف بها نیز مانند مردان پیر رمان این شخصیتها، یادآور پیرمرد داستان هدایت است. آن
شوند و خوانده می« هافوپیرمرد هاف»ها ی آنهایی یکسان دارند؛ هر سه، ویژگیکور

گن من قاتی یه مشت کتاب به دنیا اومدم. می»دارند: « وپیلیهایی پر از پشمگوش»
ده. وکاری بوکسفروشی قدیمی بوده. ...مادرم آدم بیی باالی یه کتابمون طبقه...خونه

فروشه. ره پیش همون یارو کتابی پایین. میرسونه طبقهختی می...خودش رو با درد و بدب
هاشون هم تو گوشها که از بس پیرن، ی کر بوده. از اونهافوهاف پیرمردیارو یه 

یی هم اومده بود حقوق هافوپیرمرد هافیه (. »1۴و1۳: 1۳۹۲)رجبی، « وپیلی دراومدهپشم
پیرمرد یه (. »۵۸)همان: « وپیلی بودپشمهاش هم پر از گوشش رو بگیره. ...بازنشستگی

)همان: ..« .وپیلی بودهاش پر پشمتو گوشنشسته بود تو اون سوراخی گیشه.  هافوهاف
۹1 .) 

مر شود نیز، شالی زرد به کپیرمردی که در تابلو آویخته بر اتاق دکتر اوووم دیده می
زل زدم به عکس بزرگ »رد: آورا به یاد می بوف کوردارد. شال زرد او عبای زرد مردان 

روی دیوار. عکس پیرمردی چینی و ابروبلند بود که شال زرد به کمرش بسته بود و روی 
عمویم پیرمردی بود قوزکرده که »(. ۴۶: 1۳۹۲)رجبی، « دو انگشتش معلق زده بود

ای روی دوشش بود و سر و رویش ی هندی دور سرش بسته بود، عبای زرد پارهشالمه
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: 1۳۵۶ )هدایت،« شدآلودش دیده میی پشماش باز و سینهگردن پیچیده بود، یقهرا با شال
1۲). 

، شخصیتی که بیشترین شباهت را با مرد کنسرو غولهای رمان اما در میان شخصیت
 پیر اثر هدایت دارد، یک زن است؛ زنی پیر:

رمرد یورورفته؛ درست مانند پفروشد؛ اشیای کهنه و رنگوپرت میپیرزن، خرت -
رسیدم به درخت عرعر. پیرزن نشسته بود زیر سایه... . همان »خنزرپنزری: 

های دیروزی جلوش بودند. از قوطی کنسروها فقط یکی باقی مانده وپرتخرت
چی ʼی لیوان بود و روش هیچ برچسبی نداشت. پیرزن گفت: بود. اندازه

ها فقط همینʼد: کمرش را خاران ʻدیروز کتاب خریدم ازت.ʼگفتم:  ʻخوای؟می
کمی دورتر زیر یک طاقی، پیرمرد عجیبی نشسته (. »۴۰: 1۳۹۲)رجبی، « ʻرو دارم.

ی او یک دستغاله، دوتا نعل، چند جور که جلویش بساطی پهن است. توی سفره
زده، یک ی رنگین، یک گزلیک، یک تله موش، یک گازانبر زنگمهره
 (.۴۰: 1۳۵۶)هدایت، « کن...گذاشته...دواتآب

از پیرمرد خنزرپنزری  کوربوفگونه که راوی ترسد؛ همانتوکا از پیرزن می -
برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. موهایش خاکستری بود و شبیه »وحشت دارد: 

های ریز و براقی داشت قد دکمه. نیشم باز مانده جارو. پیرزن سرحالی بود و چشم
)رجبی، « آید تو صورتمزن میهمبهلهای حابود. گفتم که! بترسم از آن خنده

روی پیرمرد و بساط خنزرپنزر او با زندگیش ی روبهگویا سفره(. »1۵: 1۳۹۲
ی مستقیم دارد. چندبار تصمیم گرفتم بروم و با او حرف بزنم و یا چیزی از رابطه

 (. ۴۰: 1۳۵۶)هدایت، « بساطش بخرم؛ اما جرأت نکردم

هم پیرمرد خنزرپنزری را  کوربوف پیرزن رمان رجبی جادوگر است؛ راوی  -
به »نامد که بیانگر قدرت نفوذ او بر روح و روان راوی است: خدا مینیمچه

 ها نگاه کردم و با ترسی پنجرهگرفتههای شکسته و خاکدیوارهای خانه و شیشه
ی نگام کرد انگار بخواهد پیرزن نیشش باز شد و طور ʻاینجا جن داره؟ʼگفتم: 

رو قوطی کنس ʻها!شون تو این قوطیاندازمآره داره... میʼهیپنوتیزمم کند. گفت: 
سر! پ ʻترسم.دروغ نگو. من نمیʼرا گرفت دستش. چند قدم رفتم عقب. گفتم: 

 خواست هیپنوتیزممها! پیرزن زل زد به من. واقعاً میحاال مثل سگ ترسیده بودم
کنم چی تو اون خونه هست. جن... غول... جادوشون میهمهʼت: کند. دوباره گف

« ʻرن تو قوطی. مثل کنسرو باید بجوشونیشون تا غول و جن از توش در بیادمی
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پیرمرد خنزرپنزری یک آدم معمولی... نبود. این دردها؛ این (. »۴1: 1۳۹۲)رجبی، 
او  از اطرافقشرهای بدبختی که به سر و روی پیرمرد پنبه بود و نکبتی که 

خدا نمایش دانست؛ ولی او را مانند یک نیمچهبارید، شاید هم خودش نمیمی
 (. ۷۵: 1۳۵۶)هدایت، « داد...می
 

 مایه. پیوند در بن۵-۳
برانگیز وجود دارند که عناصری تکرارشونده و حساسیت کنسرو غولو بوف کور در 

سازند. یکی از این عناصر، شخصیت پیرمرد است تر میپیوندهای بینامتنی دو اثر را ژرف
رو، ی ویژگی و چگونگی پردازش آن در این آثار توضیح داده شد؛ ازاینکه پیشتر، درباره
 پردازیم. های مشترک دیگر میمایهبه بنپرهیزیم و ی آن در این بخش میاز توضیح دوباره

، ، تنهایی، ترسبوف کورهای اصلی مایهاز بن . تنهایی، ترس، کابوس و مرگ.۵-۳-۱
: 1۳۵۶)هدایت، « اممن محکوم به تنهایی، محکوم به مرگ بوده»کابوس و مرگ است: 

دنی یب باورنکرشده، افکار مههای فراموشام، ترسشدهدر تاریکی بود که افکار گم»(، ۴۶
گرفت، راه ی مغزم پنهان شده بود، همه از سر نو جان میدانستم در کدام گوشهکه نمی

از شب خیلی گذشته بود که خوابم برد. »(، ۶۴)همان: « کردکجی میافتاد و به من دهنمی
های عجیب و غریب با اشکال هندسی، های شهر ناشناسی که خانهناگهان دیدم در کوچه

ی هها بتهای کوتاه و تاریک داشت و به در و دیوار آنمخروطی، مکعب، با دریچه منشور،
شهر  کشیدم؛ ولی مردم اینراحتی نفس میکردم و بهنیلوفر پیچیده بود، آزادانه گردش می

به مرگ غریبی مرده بودند. همه سرجای خود خشک شده بودند، دو چکه خون از 
شد زدم، سرش کنده میه بود. به هر کسی دست میدهنشان تا روی لباسشان پایین آمد

شوند. عنوان چهار نیز دیده می کنسرو غولها در رمان مایه(. این بن۶۶)همان: « افتادمی
است که « هاآدمکش»و « هاکابوس کاشی»، «ترسوها»، «تنهایی»فصل از این اثر 

شد. یچ کی باهام رفیق نمیه»بودن این مفاهیم در رمان رجبی هستند: ی کلیدیدهندهنشان
با زانوهای لرزان از کنار حصارها فرار کردم. »(، ۷: 1۳۹۲)رجبی، « یه کرم خاکی تنها بودم

خوردم. وسط کوچه وایستادم و تکیه دادم به دیوار و شدند و لق میپاهام مثل مقوا تا می
« ریختمی زدم ترسمنفس زدم. بعد یهو خوشم آمد سوت بزنم. ...آخه سوت که مینفس

کابوس ترسناک هر شبم سگی بود که چهارتا چشم سرخ داشت و به در »(، 11)همان: 
 )همان(. « زدکشید و باهام حرف میوفرت سیگار میجهنم تکیه داده بود. فرت
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بینی، شادمانی و برقراری ارتباط است. این رنگ، زرد، رنگ خوش . رنگ زرد.۵-۳-۲
کند و انسان را از خمودگی برد، ذهن را هشیار میمی فشارهای جسمی و روحی را از بین

دانند و پیشنهاد ها میترین رنگگران زرد را شادابدرمانسازد. رنگو افسردگی رها می
های افسرده و خسته از زندگی، در فضایی زردرنگ قرار گیرند تا نشاط کنند انسانمی

کردن اتاق (. رنگ۳۹و۳۸: 1۳۸۳، زندگانی بار دیگر به آنان بازگردد )نک: تویسرکانی
ها هایی با این رنگکودکان عصبی و پرخاشگر با رنگ لیمویی و زرد و استفاده از پرده

شده برای بهبود وضعیت این کودکان است )نک: ساطعی، های شناختهنیز یکی از راه
(؛ همچنین، پژوهشگران، این رنگ را در تقویت حافظه و افزایش حضور 1۳۷: 1۳۷۲

(. انسانی که رنگ زرد را ۳۹: 1۳۸۳دانند )نک: تویسرکانی، ن افراد بسیار مؤثر میذه
هراسد. او ترجیح کردن عمیق به درون خود میکند از نگاهدوست ندارد یا آن را طرد می

رو نشود )همان(. دهد در دنیای خیال و اوهام خود به سر برد و با واقعیت زندگی روبهمی
ر ی یأس و ناامیدی و تنفرنگ زرد، این رنگ در ایران، بیشتر، نشانهبا وجود آثار مثبت 

ومیر تواند گستردگی مرگآورد. دلیل این مسأله میاست و مرگ و نیستی را به یاد می
ک: خواندند )نمی« زردی»ناشی از بیماری یرقان در گذشته باشد. ایرانیان این بیماری را 

 (. 1۷۳: 1۳۷۲ساطعی، 

 و بوف کوربرانگیز دارد؛ راوی حضوری تأمل کنسرو غولو  ف کوربورنگ زرد در 
 «بلند شدم عبای زردی که داشتم روی دوشم انداختم»عمویش عبایی زرد بر دوش دارند: 

ای روی دوشش بود و سر و رویش را با عمویم... عبای زرد پاره(. »۸۴: 1۳۵۶)هدایت، 
های پیرمرد خنزرپنزری زردرنگ است: (. دندان1۲: 1۳۵۶)هدایت، « گردن پیچیده بودشال

قرآن  اشهای زرد و افتادههای جمعه با دندانیبی نشسته که... شبزیر طاقی، پیرمرد عج»
گناه و ی راوی که با چشمان بیکلفت محله(. سگ گردن۴۰)همان: « خواندمی

کلفتی هم آن سگ زرد گردن»کند، رنگی زرد دارد: زده، به دست قصاب نگاه میحسرت
ه آمیز بگناه، نگاه حسرتای بیهمان را قرق کرده و همیشه با گردن کج و چشمکه محله

ای که از محل دفن (. رنگ کوزه۴۰)همان: « داندها را میی اینکند...همهدست قصاب می
لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که  کوزه،»آورند نیز زرد است: زن اثیری بیرون می

هم  (. هدایت در توصیف طبیعت۳1)همان: « رنگ زنبور طالیی خردشده در آمده بودبه
ی آسمان را ابرهای زرد غلیظ روی کرانه»به استفاده از رنگ زرد توجه داشته است: 

(. ۶۷)همان: « کردی شهر سنگینی میطوری که روی همهآلود گرفته بود؛ بهمرگ
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(، ۴۲(، ساری ابریشمی زردوزی )نک: همان: ۲۹های زنبور طالیی )نک: همان: مگس
( و... نیز از دیگر ۶۰ی طالیی )نک: همان: پرهشب(، ۵۹های زردوزی )نک: همان: پرده

 هستند.  کور بوفنمودهای رنگ زرد در 

دنیایی سیاه و تاریک و سرد است و در آن نشانی از روشنایی و  بوف کوردنیای  
شود. بررسی کاربرد رنگ زرد در این اثر گرمی امید و شور و حرارت زندگی دیده نمی

 ی این رنگستفاده از آن به باوری که در میان ایرانیان دربارهدهد که هدایت در انشان می
عنوان نماد ناامیدی، تنفر و مرگ و نیستی در اثر خود وجود داشته توجه کرده و آن را به

 به کار برده است. 
نیز پررنگ است: غول توکا زرد است و عاشق چیزهایی  کنسرو غولزرد در رمان 

: 1۳۹۲)رجبی، « ای نرم و زرد تمام بدنش را پوشانده بودهپشم»است که رنگ زرد دارند: 
های ی اتوبوس، کامیون زردرنگی را دیدم که کارگرها از توش کارتناز پنجره(. »۶۷

بردند توی فروشگاه. غول با انگشت پشمالوش کامیون کردند و میکنسرو ماهی خالی می
زده ه از دیدن چیزهای زرد ذوقتازه کشف کردم ک ʻبوگولی بوگولی بوووو!ʼرا نشان داد: 

اش شود و به یاد او خانه(. پرویز عاشق دختری با چتر زردرنگ می۷۵)همان: « شودمی
م هرچی شد. رفتم پاک نمیی دختره از تو کلهقیافه»کند: را پر از چترهایی با این رنگ می

(. 11۳مان: )ه« چتر زرد بود خریدم آوردم خونه. همه جای خونه رو از چتر پر کردم
 رفتم»های سفید دارد: میرد، زرد است و خالماری که فرود، همکار پرویز، از دیدن آن می

وکلفت وسط مبل چنبره زده و عین شیطون زل زده به ما. یه بیست جلو. دیدم یه مار کت
اما خشکش زده بود. ماره زرد بود با  ʻفرود بکش کنار!ʼمتری پریدم عقب. داد زدم: 

)همان: « های سفید. ...دست زدم به بدن فرود، عین چوب خشک شده بودمخالخال
جادوی (، جلد کتاب ۴۶(. شال پیرمرد چینی تصویر اتاق دکتر اوووم )نک: همان: 11۵

د )همان: بیننای که توکا و غول در ایستگاه اتوبوس می(، لباس دختربچه۹۵)همان: ریاضی 
(، ۸1کند )همان: ی عینکش را با آن تمیز می(، دستمالی که جالد، معلم توکا، شیشه۷۴

هایی (، موزائیک۵۲شود )همان: وشلوار گروگانی که تصویرش از تلویزیون پخش میکت
ها، گرداگرد ( و نواری که پلیس1۲۹که مسیر عبور نابینایان با آن فرش شده است )همان: 

کا هم از رنگ زرد بیزار اند. مادر تو(، همگی زردرنگ1۷۶اند )همان: محل جنایت کشیده
 تونی ببینیش. رنگشمامان، باور کن من یه غول نفهم دارم؛ ولی تو نمیʼگفتم: »است: 
« ʻشورش رو ببره با اون رنگ زردشمردهʼآمد. گفت: ...از رنگ زرد بدش می ʻزرده.

دهد که این رنگ در رمان رجبی های یادشده نشان می(. درنگ بر نمونه1۴۳)همان: 
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وی کند و ازسآینده را القا می دوگانه دارد: از یک سو سرزندگی، پویایی و امید بهنمودی 
های پرخطر و نیستی و مرگ است. بیزاری مادر توکا از رنگ زرد دیگر، بیانگر موقعیت

ی ی این رنگ نسبت داد و هم نشانهتوان به دیدگاه بسیاری از ایرانیان دربارهرا نیز، هم می
ور ی زندگی بدون حضپذیرفتن واقعیت دانست؛ مرگ ناگهانی همسر و ادامه ناتوانی او در

 روشدن با آن، این زن را افسرده و بیمار کرده است. او، واقعیتی است که دشواری روبه
، ازآنجا که ورود غول کنسروی زرد کنسرو غولی رنگ زرد در با وجود نمود دوگانه

های اساسی در زندگی و احوال ساز دگرگونیینهبه داستان و اشتیاق او به این رنگ، زم
 دهد وبخش به اثر میتوکا و مادرش است، این رنگ، درمجموع، فضایی روشن و شادی

ر پیوند توجه دی ی شایستهنکته شود.سبب پدیدارشدن احساسات مثبت در خواننده می
ران ا آنچه پژوهشگشدن این رنگ در رمان رجبی ببا رنگ زرد، این است که نتایج پررنگ

گویند، هماهنگی کامل دارد؛ توکا در کنار غول زردش ی تأثیر این رنگ بر افراد میدرباره
ی این غول با جادوی ریاضی آشنا واسطهکند، بههایی شاد و آرام را تجربه میلحظه

اصل افزاید. حشود و با تالش برای کشف دنیای پررمز و راز آن، بر پویایی ذهنش میمی
ی این تالش، در کانون توجه قرارگرفتن توکا، بهبود روابط اجتماعی آن آشنایی و نتیجه

 و کاهش فشارهای روحی و جسمی اوست. 
های وخم اندامش در بخشهای پرپیچباری و حرکتمار با گزندگی، مرگ . مار.۵-۳-۳

ی آن را زهرآگین زدهگوناگون داستان هدایت حضور دارد و فضای پرالتهاب و کابوس
 کننده(. این موجود نقشی تعیین۸۵و۸۴و۷۹و۷۰و۵۹و ۴۴و۴۳: 1۳۵۶کند )نک: هدایت، می

کشته، عمویش )یا پدرش( را پیر و بیمار در سرنوشت راوی دارد؛ پدرش )یا عمویش( را 
ای سربسته هاست زهرش در شیشهکرده، از آغوش و محبت مادر محرومش ساخته و سال

کنسرو (. مار در ۴۵و۴۳منتظر است تا رسالتش را با کشتن او به پایان برساند )نک: همان: 
 ند، پرویز باکزا دارد؛ فرود با دیدن این موجود قالب تهی مینیز حضوری وحشتغول 

کند اش تقال میهای شبانهبرد و توکا در کابوسی او روزهایش را به سر مییاد آزاردهنده
رفت. ...گندترین چیزی بدمصب اون ماره یادم نمی»تا خود را از آسیب نیش آن برهاند: 

که تو زندگیم دیدم همون ماره بود. بعد از دیدنش یه جوری شده بودم. انگار مرگ رو 
ه؛ ترسگن کسی که مرگ رو ببینه و زنده بمونه، دیگه هیچ جوری نمیه باشم. میدید

ریز چیزهای آن شب تا صبح نخوابیدم. یه»...(؛ 1۶۰: 1۳۹۲)رجبی، « شهدل میسگ
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)همان: « ترسناک دیدم. ...سگ چهارچشم جهنمی و مارهای زرد و سفید دنبالم بودند
1۰۸.) 

های مشترک بسیاری از جویدن ناخن یکی از ویژگی جویدن.ناخن .۵-۳-۴
ای که است؛ پیرمرد زیر درخت سرو، زن اثیری، لکاته، دختربچه بوف کورهای شخصیت

 پیرمردی»جوند: بیند و... همگی ناخن انگشتشان را میراوی او را در کنار نهر سورن می
، ی آسمانیک فرشتهقوزکرده، زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان، نه، ی

کرد؛ جلو او ایستاده خم شده بود و با دست راست گل نیلوفر کبودی به او تعارف می
 1۳: 1۳۵۶)هدایت، « جویدی دست چپش را میکه، پیرمرد ناخن انگشت سبابهدرحالی

ی های اصلی مادر توکا که در گستره(. یکی از ویژگی۵۴و ۴۸، 1۹، 11و نک: همان: 
شده است و اضطراب و ناآرامی وجود او را نشان بارها به آن اشاره ل کنسرو غورمان 

کرد. زدم، مامان باهام دعوا میهر وقت سر غذا غر می»دهد، جویدن ناخن است: می
نشست کرد. بعد میهاش باد میکشیدن و پای چشمکرد به جیغآخرش هم شروع می

خورد و تا هاش را میتمام ناخن کرد تو شکمش.ی کاناپه و زانوهاش را جمع میگوشه
(. ستاره، پرستار بیمارستان، هم هنگام 1۸: 1۳۹۲)رجبی، « زدچند ساعت باهام حرف نمی

 (.  1۶۵گیرد )نک: همان: فکرکردن، انگشتش را گاز می
از  کنسرو غولو  بوف کورهای ی شخصیتصدای خنده های آزاردهنده.خنده .۵-۳-۵

نواز نیست؛ آزاردهنده رسد؛ اما این صدا گوشبه گوش می های گوناگون این آثاربخش
ی ی دو رگهپیرمرد خنده»ها: است؛ هم برای راویان این آثار و هم برای خوانندگان آن

رفتم »(؛ ۲۵: 1۳۵۶)هدایت، « که موهای تنم راست شدطوریای کرد؛ بهخشک و زننده
ک اختیار زدم زیر خنده؛ یبودم، بی طور که دستم را جلو صورتم گرفتهجلو آینه، ...همین

خوردم کتک که می(. »۸۶)همان: « تر از اول که وجود مرا به لرزه انداختی سختخنده
ه زن کهمبههای کثیف حالخندیدم. از آن خندهشد و میهای عینک باز مینیشم تا دسته

بینه رو می گرده و رئیسهیارو پرویزه برمی»(؛ ۷: 1۳۹۲)رجبی، « مخصوص ترسوهاست
 (.۲۲)همان: « خندهخنده؛ یه نیم ساعتی میها بهش میپشت پنجره. عین روانی

 
 . پیوند در توصیفات۵-۴

اد را به ی بوف کورتوصیفات هدایت در  ،کنسرو غولبرخی از توصیفات رجبی در 
ی توکا و ساختمان قدیمی و ویرانش، ی خلوت و مرموز نزدیک مدرسهآورند؛ کوچهمی
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است و احساسی مشابه را در خواننده  بوف کوری راوی های اطراف خانهشبیه کوچه
ای بروم که تا حاال امتحانش نکرده بودم. پریدم آن روز به سرم زد از کوچه»آورد: پدید می

(؛ 1۰: 1۳۹۲)رجبی، « آرام راه افتادم. لعنتی خیلی خلوت و مرموز بودامتو کوچه و آر
 ی آهنی کوچکیزدههایش شکسته بود و در زنگرسیدم به ساختمانی قدیمی. پنجره»

 ی پنجره نگاهگرفتههای شکسته و خاکبه دیوارهای خانه و شیشه»(؛ 1۲)همان: « داشت
های خلوت افتادم. سر در کوچه(. »۴1)همان: « ʻاینجا جن داره؟ʼکردم و با ترس گفتم: 

رنگ به اشکال هندسی عجیب و غریب: مکعب، منشور، های خاکستریراهم خانه
در و بست، ها بیشد. این دریچههای کوتاه و تاریک دیده میمخروطی، با دریچه

ت ستوانآمدند؛ مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمیصاحب و موقت به نظر میبی
زیر  کنسرو غول(. پیرزن جادوگر ۵۲: 1۳۵۶)هدایت، « ها مسکن داشته باشددر این خانه

ی درخت در سایه بوف کورگونه که پیرمردان ی درخت عرعر نشسته است؛ همانسایه
قلپ رسیدم به درخت عرعر. پیرزن نشسته بود زیر سایه و داشت قلپ»نشینند: سرو می

در (. »۴۰: 1۳۹۲)رجبی، « های دیروزی جلوش بودندپرتوخورد. همان خرتنوشابه می
آلود، شد. کمی دورتر درست دقت کردم، از پشت هوای مهآن حوالی دیّاری دیده نمی

(. ۲۵: 1۳۵۶)هدایت، « پیرمردی را دیدم که قوز کرده و زیر یک درخت سرو نشسته بود
زنند و او به ی صدا میهای مدرسه، توکا کََرمی را نخست، ِکرمی و سپس، کرم خاکبچه
های مدرسه، بچه»خورند: افتند و آن را میکند که به جان بدن مرده میهایی فکر میکرم

« زدند کِرمی! و بعدترها شدم کرم خاکی!ها صدام میام شدند. اولاول، عاشق فامیلی
 و خاکش تمام فکرهای بد دنیا آمده بودند توی سرم. ...اگر آدم بمیرد(. »۷: 1۳۹۲)رجبی، 

دار بدنش را بخورند؟ و هزارتا چیز کثیف و های دندانکشد کرمکنند چقدر طول می
ها بر بدن مرده یکی از (. لولیدن کرم۶۵و ۶۴)همان: « ترسناک دیگر. تا صبح خوابم نبرد

از نزدیک بوی مرده، بوی »ی اثر هدایت است: انگیز و مشمئزکنندهتوصیفات هراس
لولیدند و دو های کوچک در هم میحس کردم. روی تنش کرم شده رای تجزیهمرده

(. ۲۴: 1۳۵۶)هدایت، « کردندمگس زنبور طالیی دور او، جلو روشنایی شمع، پرواز می
های وحشی دستی چپآور و وحشتناکش را دربارهیهو تمام خاطرات چندش»ی جمله

و « آورچندش»های اژهی رجبی از و( و استفاده۵۴: 1۳۹۲)رجبی، « فراموش کرده بود
ها، یکی دیگر از دستی چپبرای توصیف خاطرات مادر توکا درباره« وحشتناک»

یز انگچندشی آیا ...انعکاس این خنده»های همانندی اثر او به داستان هدایت است: نشانه
ت، )هدای« این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نیست؟ و وحشت
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های توکا هم یادآور پیرمرد قاه سگ کابوسهای قاههای زرد و خنده(. دندان۴۳: 1۳۵۶
های سگ هم سرش را باال آورد. چشم و دماغ نداشت. فقط دندان»خنزرپنزری است: 

های شب(. »۶۴: 1۳۹۲)رجبی، « خندیدقاه میزرد و کثیفش از فکش زده بودند بیرون. قاه
از میان »(؛ ۴۰: 1۳۵۶)هدایت، « خواندش قرآن میاهای زرد و افتادهجمعه با دندان

ی خورده از الی لب شکرینش بیرون آمد، خندید؛ یک خندهگردن دو دندان کرمشال
 (.۷۴)همان: « شدی خشک کرد که مو به تن آدم راست میزننده

 
 

 گیری. نتیجه۶
ها و مایهپردازی، بنی روایت، شخصیتی مقاله دیده شد، شیوهگونه که در گسترههمان

به  پیوندهای ژرف بینامتنی بوف کورمیان این اثر و  کنسرو غولبرخی توصیفات رمان 
شان نیازمند شناخت زوایای پیدا و پنهان دو وجود آورده است. این پیوندها که شناسایی

ها دهد که ژنت بینامتنیت موجود در آنا در شمار آثاری قرار میر کنسرو غولاثر است، 
بیانگر اثرگذاری عمیق داستان  کنسرو غولهای موجود در نامد. نشانهمی« ضمنی»را 

وف بهای این اثر، همانند راوی بر ذهن و ضمیر رجبی است. بسیاری از شخصیت هدایت
ها و دنیای ها را با انسانرتباط آناند؛ داغ و دردی که ادیده و دردکشیده، داغکور

پیرامونشان قطع کرده و آنان را در فضای تنگ و تاریک محدود در دیوارهای سرد و 
رو، رمان رجبی روایتگر سرنوشت روزن تنهایی و هراس به بند کشیده است؛ ازاینبی

درش اکنسروهای گوناگون است. غول زرد، تنها کنسرو حاضر در این رمان نیست؛ توکا، م
اند. ی کنسروسازی زندگیهای دیگر این اثر، محصوالت کارخانهو بسیاری از شخصیت

یابند تا به یُمن حضور غول از میان این کنسروها، تنها توکا و مادرش این امکان را می
های کور بگذرند و پای اندود بوفآزادشده از تنگنای دیوارهای فلزی، از سرزمین مرگ

ی رسیدنش را چاپلین روشنِ گرم بگذارند. و این دولتی است که مژدهدر دنیای امیدهای 
شه؛ اگه نشد بدون هنوز چیز خوب تموم میهمیشه آخر همه»اند: و رجبی پیشتر داده

 (۵: 1۳۹۲از رجبی، نقل)چاپلین؛ به« آخرش نرسیده!
ر آثار ب سال، درنگدهد که چگونه آشنایی با ادبیات بزرگی این مقاله نشان مینتیجه
ی خودآگاه یا ناخودآگاه از هایشان و استفادهی ادبی، دریافت ظرایف و ویژگیبرجسته

تواند به نویسندگان کودک و نوجوان در خلق آثاری متفاوت یاری رساند. هرچه ها، میآن
ی ادبیات کودک و نوجوان طور کلی، فعاالن حوزهمیزان آگاهی نویسندگان، شاعران و به



 53                         های کور؛ واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان...کنسروها از سرزمین بوفذر گ

 

 

ها برای انتخاب موضوعات تازه و پرداخت ادبی و هنری بیشتر باشد، توانایی آناز انواع 
د برانگیز، بیشتر خواهای غیرمعمول، تازه و توجهشیوهها یا بیان موضوعات معمول بهآن

ها و ی درست از این امکانات، در کنار پرداختن به نیازها، دغدغهشد. استفاده
 خواندن آثار ایرانی، ویژهها را به مطالعه، بهنان، اشتیاق آنهای کودکان و نوجوامندیعالقه

 انجامد.  دهد و به رونق بیشتر ادبیات کودک و نوجوان این سرزمین میافزایش می
 

 هایادداشت
ا گیرد که در تقابل بکار می ( اصطالح ساختارگرایی باز را ژنت برای نامیدن رویکردی به1)

ی مطرح ساخته است؛ این رویکرد، برخالف رویکرد ساختارگرا، دغدغهی ساختارگرایی نظریه
ای بسته و بدون توجه به مناسبات آن با آثار دیگر گونهرمزگشایی از ساختارهای درونی متن را به

اه پردازد و در پی یافتن مناسباتی، گهای دیگر میی متن در پیوند با متنندارد؛ بلکه به مطالعه
ای خود ای که متن معندهد؛ شبکهی سرمتنی پیوند میاست که متن را به شبکه سیال و ناثابت،

 (. 1۶۰-1۴۶: 1۳۸۵گیرد )نک: گراهام آلن، را از آن می
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