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 اثر ایرج بشیری نوشتھ صادق ھدایت"  بوف کورفھوم ضمنی بودائی این خالصھ بر اساس مقالھ ای تحت عنوان "م
 بھ نکات زیر توجھ کنید: بوف کورقبل از ارائھ خالصھ داستان شده. 
شامل رمز و رازھای مخصوص بھ  بوف کور را بخوانید. بوف کورقبل از خواندن این خالصھ کتاب  .أ

 واھند بود!ازی نخقابل بازس خود می باشد. آن رمز و رازھا بعد از خواندن این خالصھ
 نیست. بوف کوراست خالصھ کتاب  بوف کوراین خالصھ داستان  .ب
 شروع می شود. بوف کورتقریبا دو نسل قبل از آغاز داستان در کتاب  بوف کورداستان  .ج
آن با وقایع سوگواری ھای بودائی  قسمت اول دارای مفھوم ضمنی بودائی است و وقایع بوف کورداستان  .د

، ناز آ دارد.  در پائین درباره سوگواری بودائیان معلومات الزمھ داده خواھد شد و در پائین تر ھمخوانی
 د.یم کراستفاده خواھ بوف کور دومنکات مبھم قسمت  نمودن برای روشنوقایع از ھمین 

و پدر و عمویش صحبت  ناگدرباره سیاه چال، مار  بوف کوروقتی جوان پیوستھ بیمار در قسمت دوم  .ه
منظورش پدر و مادر نقاش روی جلد قلم دان است. ھدایت این حقیقت را از خواننده مخفی می  کند می

قیقت اوال وقایع زندگی نمی توانند داشتھ باشند. این ح و نیوی ندارندددارد کھ عناصر تناسخی پدر و مادر
است  قسمت اول نقاش لد قلم دان را روشن می کند و ثانیا نشان می دھد کھ این جوان ھماننقاش روی ج

 .می شودجلوه گر جوانی بیمار تناسخی ھیئت درقرن ھا بعد  کھ
نیست بلکھ خود جاودانھ نقاش است  بھ ما معرفی می کند ھدایت ی کھخود نقاش بوف کورراوی داستان  .و

"راوی"  واژهبھ خاطر جو انسانی کھ در برزخ با روح اثیری نقاش درگیر می شود. در این خالصھ ما 
کھ در برزخ با  عنصری آن، یعنی "خود جاودانھ" واژهاز  راویبھ جای  و استفاده نمی کنیم واژه آناز 

 روح اثیری نقاش درگیر می شود استفاده می کنیم.
توضیح دقیق اعمال و احساسات عناصری کھ در ھیئت  برایھدایت ھمھ ھم خود را  ،بوف کوردر  .ز

ن ھرگونھ توضیح درباره علل وجود این اعمال و نتایج و از بیا می کند صرف انسانی ظاھر می شوند
در  ھای بی جواب . این روش باعث بوجود آمدن یک سلسلھ سئوالمی نمایدخود داری حاصلھ از آن ھا 

بھ  ئیمعما حالت یک بوف کور می مانند ین سئوال بی جوابھ اھموقتی ، در پایان. ذھن خواننده می شود
 .دگیرمی  ود خ

شخصیت ھا و  را داستانی یک پارچھ بھ حساب آورد وجود بوف کوری شد بھ آسانی علت این کھ نم .ح
ولی وقتی موضوع تناسخ بھ میان می آید حل مسئلھ  وقایعی بود کھ قابل ربط دادن بھ یک دیگر نبودند.

 آسان می گردد.
    

این طور خالصھ کنیم: را بر اساس مفھوم ضمنی بودائی آن بررسی کنیم می توانیم داستان را  بوف کوراگر 
 کھ پسر می شوند. این پسرھاخانواده ای صاحب دو فرزند دوقلوی  ،در ھندوستان،  در اعصار قبل از حملھ مغول

ردو با یک زن رقاصھ ھم بستر می با ھم بزرگ می شوند و در سنین جوانی ھ ھستند در ھند کامال شبیھ یک دیگر
یک مار در سیاه چالی جوان است. عاقبت  یک از دو کدام پدر بچھ ستباردار می شود ولی معلوم نی رقاصھند. گرد
از سیاه خنزرپنزری  ییئت پیرمردھدر  او از می گیرد وگ را ھویت پدر را معلوم می کند و لب برادر دیگر ناگ
اختیار  در شھر ری سکنا آن ھا پدر بچھ خانواده اش را از ھند بھ ایران می آورد و بعد از آن،. خارج می شودچال 

. انتخاب می نمایدم دان را نقاشی روی جلد قلحرفھ  در جوانی ی بزرگ می شود ودر شھر ر بچھمی کنند. پسر
یک  برایش و خانواده اش از دنیا رفتھ روی جلد قلم دان نقاش ھدایت روزی شروع می شود کھبوف کورداستان 

 ری بودائی برپا کرده اند.اسوگو
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بودائی رسم بر آن است کھ جسد را در خانھ تنھا می گذارند و افراد خانواده در  بطور خالصھ، در سوگواری

 خود جاودانھ متوفی لین جسد می نشیند وبھ، بھ محض رسیدن، بر باالمامی شوند.  المابیرون از خانھ منتظر آمدن 
سعی می  الماد. باش یمدربرزخ  بدن دنیوی او مرده است و او (خود جاودانھ) در حال غوطھ خوردن کھ می گوید

کند با تلقین کردن راه راست بھ او، خود جاودانھ را از روی چرخھ زندگی خالص کند. او از خود جاودانھ می 
خواھد تا تمام تالش خود را بھ خرج دھد و نور درخشانی را کھ در تاریکی در باالی سر او پنھان است پیدا کند. او 

در ھنگام در تاریکی ھستند کھ  بصورت اشباح از گذشتھ ی وی افکاریاعمال و می گوید کھ  جاودانھبھ خود 
تمرکزش بر روی نور درخشان را بھ خطور کنند و در مخیلھ او  می کنندسعی  درخشانی نور تمرکز و جستجو

 تحلیل ببرند. خود جاودانھ باید تنھا بھ نور درخشان فکر کند.
. اما قید چرخھ زندگی خالصی یابد خواھان زندگی است روح اثیری بر عکس خود جاودانھ کھ می خواھد از 

در صدر بھ این جھت باید خود جاودانھ را نیز با خود ھمراه داشتھ باشد. این است کھ  در او زندگی دوباره حصول
و سعی می کند بھ ھر ا .تحلیل بردن تمرکز خود جاودانھ بر روی نور درخشان قرار دارد بھتصمیمات روح اثیری 

 .ھم بزند رخود جاودانھ رخنھ کند و تمرکز او را بشده در مخیلھ ترتیب 
کھ بھ انواع نشان ھای  تکلیف خود جاودانھ و روح اثیری در محکمھ خدای مرگ معلوم می شود. خدای مرگ

نگھ می دارد  کھ در دست چپ خود کارمارا در آئینھ  در صدر مجلس می نشیند و اعمال دیگران ن استمرگ مزی
 ی کند.مشاھده م

اشباح و افکار گذشتھ اش را از مخیلھ اش دور نگھدارد یا نمی  خود خود جاودانھ یا می تواند با تمرکز شدید
روح اثیری اش ریگ ھای سفید بھ خدای مرگ ارائھ خواھد داد و خدای مرگ او را  ،تواند. اگر بتواند، در محکمھ

ورود افکار گذشتھ شان بھ مخیلھ شان  از ر بھ جلوگیریاز چرخھ زندگی رھا خواھد کرد. ولی اکثر بودائیان قاد
 .ارائھ می دھندریگ ھای سیاه  بھ خدای مرگ  آن ھا بھ جای ریگ ھای سفیدروح اثیری  در این صورت،  نیستند.

سیاه خنده چندش آوری می کند و خود جاودانھ در اثر دیدن ریگ ھای سیاه و این  یخدای مرگ از دیدن ریگ ھا
کھ می خواھد ریگ ھای سیا ه را بھ خدای مرگ بدھد  نیز اثیری روحدر اثر ھمین خنده  ش می رود.خنده از ھو

می لغزد و در رودخانھ فراموشی می افتد و آب او را بھ محل رحم ھا می برد. در آنجا خود جاودانھ و روح اثیری 
 با ھم وارد زندگی جدیدی می شوند.
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نھ خود نقاش روی جلد قلم دان بلکھ خود جاودانھ او  بوف کورراوی داستان  مطابق آن چھ در باال گفتھ شد،

ھدایت   .دمی باشدر تالش پیش برد نقشھ خود  از او و جدا شده واردبرزخ  بھروح اثیری نقاش است کھ در معیت 
 کند. میوارد داستان  در موقع الزم دررا  اثیری و روح کندمی  حکایت داستان را از دید خود جاودانھ

کھ ھنوز نمی داند مرده خود جاودانھ نقاش برای سیزده بدر از خانھ بیرون رفتھ اند و  نقاش افراد خانواده 
  دور ادورکھ ھیچگاه با نقاش مالقات نکرده ولی  عموی نقاش .می باشدمشغول کار  طبق معمول و تنھا استاست 
در سوگواری مرگ برادر زاده اش شرکت می  (مثال قلم دان ھای او را در ھند می فروختھ) کرده می کمکبھ او 

کھ  بھ گفتگو می نشیند و بھ او الھام می کند بغلی شراب مخصوصی را نقاشبا خود جاودانھ  الماکند و بھ عنوان 
ین بغلی زھری از نیش مار ا تویبھ پائین بیاورد. در شراب  گذاشتھ اند باالی رف در پستوی تاریک اطاقش در

واقف از چرخھ زندگی را دارد ولی خود جاودانھ بر این موضوع خود جاودانھ  خالصیحل شده کھ خاصیت  ناگ
 .دھد مین نھایت تمرکز خود را بھ خرج  آنآوردن  درپائینو  نیست

گوئی از  ،ناگاه ،دنبال بغلی می گردد می کند و ورمال کورمالدر تاریکی ک خود جاودانھ وقتی در حقیقت،
ند. می گیرند و او را مفتون خود می سازدر برابرش قرار  ند ونبیرون می ز دو چشم فراموش نشدنی ،درون دیوار

خود جاودانھ را از آوردن بغلی شراب باز دارند.  می خواھند کھاقواگر روح اثیری ھستند  ھای ھا چشمچشم آن 
از سرش بیرون  شراب و عمویش فکر بغلی و می شودچشم ھا  ون آنبا عطشی توصیف نشدنی مفت خود جاودانھ

آن بغلی را  جاودانھ برادرزاده اش عموی نقاش کھ متوجھ می شود خود .گرددپی گرد آن چشم ھا می  می رود و
  .خانھ او را ترک می کند )را ندارد خالص شدن از چرخھ زندگی گیآماد ت (یعنیسآوردنی نی

 ای شالمھ کھ  . قاضی دادگاه پیرمردی استمواجھ می بیند دادگاه صحنھیک  باخود را جاودانھ  خودسپس 
 و انگشت سبابھ دست چپش  را می گزد. روح اثیری  چمپاتھ زده زیر درخت سروی . او دربر سر دارد ھندی
اه بھ . نیلوفر سیدمی دھ ارائھبھ قاضی  یشاخھ نیلوفر سیاھ و ی ایستادهئجو یرمرد در طرف دیگرروبروی پ نقاش



 
 ج

 آمادگی و امور دنیوی استنقاش و پای بند  اثیری روحھنوز در تحت سلطھ  کھ خود جاودانھپیرمرد نشان می دھد 
اه با مشاھده گنیلوفرھای سیاه خنده چندش آوری می کند. آن  . پیرمرد با مشاھدهرا ندارد رھائی از چرخھ زندگی

بغلی  بھ موقع دقت نکردن در پائین آوردنیعنی —شاشتباھحالت پریشان خود جاودانھ کھ در اثر آگاھی بر
 شاخھ . روح اثیری نیز در وقت دادننمایدرا برای زندگی دوباره راھی شاه عبدالعظیم می  غش کرده—شراب

 .تد و آب او را بھ شاه عبدالعظیم می بردفدر جوی می ا می لغزد و در اثر خنده چندش آور او نیلوفر بھ پیرمرد
بھ پایان می داستان را این طور  قسمت اول و ھدایت بھ آخر می رسد در اینجا ضمنی بودائیکار برد مفھوم  

جاودانھ می آید، خود را بھ او تسلیم می کند و ھمان  روح اثیری بھ خانھ خودقبل از رسیدن بھ شاه عبدالطیم، .برد
نش را قطعھ قطعھ نموده، قطعات را می کند بعد بدتھیھ نقاشی  یکچشم ھای او از خود جاودانھ اول  جا می میرد.

در چمدانی می گذارد و بھ نزدیکی شاه عبدالعظیم می برد. آن جا در چمدان را باز می کند و یک بار دیگر بھ چشم 
او در چمدان را می بندد و  بھ او نگاه می کنند. ای اغوا کننده یھا ھنوز زنده ھستند و با نگاھ چشمھا نگاه می کند. 

 دنیای دیگری می شود. واردمی سپارد. در آخر تریاک می کشد و حس می کند  آن را بھ خاک
در قسمت دوم کھ در دوران قاجاریھ اتفاق می افتد، خود جاودانھ و روح اثیری دوباره زاده می شوند، کودکی 

ظاھر می  مارجوانی پیوستھ بی در ھیئت جاودانھ خود در این وقترا با ھم می گذرانند و با ھم ازدواج می کنند. 
منتھا قرن ھا بعد  در ھمان نواحی ری می کند. محل سکنای آن ھای تجلزنی اغواگر  در ھیئت و روح اثیری شود
کشیده می  دوم بھ قسمت با آن ھا داشت نیز در برزخ خود جاودانھ نسبت بھ روح اثیری . جذابیت شدیدی کھاست

ر برای خاطر او حاض کھ می پرستدزنش را آن قدر یمار جوان پیوستھ ب در ابتدای ازدواجشان ،در حقیقتشود. 
از مرگ نجات بمیرد ولی حکیم او را  بھ درد طبیعی می کندآرزو  گیرد است جاکشی کند. وقتی بیماریش شدت می

 د. می دھ
و در رابطھ بین  قبول نمی کند ودیشبگفتار حکیم را درباره بھ پیوستھ بیمار جوان گذشت زمان و بھ تدریجبا 

 باید علت آن را کھ اری عمیق و ریشھ دار استم.او فکر می کند بیماری او یک نوع بیودش و زنش شک می کندخ
بی بند و بار زنش بر خودش جستجو سلطھ  در از طرف دیگر بھ زنش و عالقھ مفرط خودشدر از یک طرف

دخیل می  نوشت خوددر سررا  بر پدرش مادرش و سلطھ مادرش نسبت بھ شپدرسرسپردگی او ھمچنین  د.کر
 داند.

را در دست ما می  توسط ھدایت حوادث رمان طرز طرح ریزی صحنھ سیاه چال در بخش دوم کلید فھمیدن
گذارد و ماھیت شخصیت ھای داستان را روشن می کند. مرد جوان بیمار در مورد والدین و عمویش صحبت می 

در یک سیاه جال  ناگ. یک مار نیستپدر آشکار  یتوند ولی ھا. پدرش و عمویش ھردو با مادرش خوابیده کند
 آورد.  می و برادر دیگر را گاز گرفتھ در ھیئت پیرمردی خنزر پنزری در می کندتاریک پدر را شناسائی 

 خود جاودانھ پدر و مادری کھ. ھستندپدر و مادر دنیوی  فاقدعناصر تناسخ یافتھ  اگر بھ خاطر داشتھ باشیم 
برادری کھ مار او را گاز پدر نقاش روی جلد قلم دان و بوگام داسی است.  کند ھمان درباره آن ھا صحبت می

. آن چھ ذھن جوان بیمار را در این وحلھ مشغول شرکت کردنیز ھمان عموئی است کھ در سوگواری نقاش  ھگرفت
و فرزند شود  درھا تفاوت گذاشت؟ چرا یک برادر توانست صاحب زنامار ناگ بین بر چگونھمی دارد این است: 

در وابی است کھ جوان بھ دنبال آن می گردد. ن سئوال ھمان ج؟ جواب ایداددر دیگر ھمھ چیز را از دست او بر
بھ  ناگمار  .هسر باز زد از تمکین و حال آن کھ عمویش ھپذیرفترا  بوگام داسی سرسپردگی بھ سیاه چال پدرش 

 .هددر آورری ھیئت پیرمردی خنزر پنزدر  خاطر این سرپیچی او را
گیرد و از ضعف پدرش روی برگرداند. لذا ابتدا بجوان بیمار تصمیم می گیرد راه عمویش را پیش در پایان، 

کناره گیری . آن گاه تصمیم می گیرد از وی نمی شودد ولی این کناره گیری مثمر ثمر می گیراز زنش کناره جسما 
او واکنش نشان می دھد. او اول برادر  تغییراتمقابل  کند. این کار مثمر ثمر می شود. زنش نیز درعاطفی 

 این کشد ولی ھیچ یک از بعد موضوع بارداری خودش را پیش میکوچکش را پیش خود جاودانھ می فرستد و 
بھ قول شوھرش مثل  تا آنجا کھ جذابیتش را از دست می دھد تدریجا و او نمی شوندفریب ھای گذشتھ کارکر 
  ی شود.گوشت دم دکان قصابی م

در اطاق تاریکی کھ پستوی تاریک اطاق نقاش را بھ یاد می آورد، جوان پیوستھ بیمار بر زنش غلبھ می کند و 
بر او غلبھ کند و بتواند مانند گذشتھ  زنش ، قبل از این کھدر اختیارش گذاشتھبا چاقوئی کھ  پیرمرد خنزر پنزری 

پیر  ھیئت را از ھیئت جوانی پیوستھ بیمار بھ آورد. این عمل او می چشم او را از حدقھ بیرونتمرکزش را بر ھم بزند، 
 .می کندتبدیل  مانند عمویش خنزر پنزری یمرد


