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 مقدمه
اين مقاله درباره نقش . ان ھای کوتاه در ايران استصادق ھدايت يکی از مشھورترين نويسندگان داست

ھدف اصلی .  به طور اخص می باشدبوف کور در داستان ھای ھدايت به طور اعم و در مفھوم ضمنی
مفھوم  به عنوان يک پديده ادبی، به کار گرفتن مفھوم ضمنیآشنائی با : نوشتن مقاله نکات زير می باشند

و ديگر داستان ھا، نشاان دادن اين که " آب زندگی"، "سگ ولگرد " ،"داش آکل" در داستان ھای ضمنی
 به بوف کور در مفھوم ضمنیچگونه  ممکن است عزاداری ھائی که ھدايت در ھند مشاھده کرده به عنوان 

 به کار رفته مطالعه می کنيم و  مفھوم ضمنیدر ھنگام مطالعه اول داستانی را که در. کار گرفته شده باشند
. مقاله به دو نکته ديگر نيز رسيدگی می کند.  می سنجيمبوف کورايع درون آن را با وقايع درون سپس وق

 اين قدر بوف کور يک رمان است؟ ديگری اين است که چرا فھم داستان بوف کوريکی اين است که آيا 
 قابل نیمفھوم ضم تا آن جا که از بوف کوردر آخر مقاله نگاھی مختصر داريم به معنی . مشکل است
  . به آينده موکول  می گرددبوف کوردانش درباره معنی کامل . برداشت است

 
  چيست؟مفھوم ضمنی
 سياسی، اجتماعی و ھنری بازی امورداستان ھای کوتاه نقش بسيار مھمی در افشای   که امروزبرعکس

در ميان کسانی . ل نبودمعمواست متداول در ابتدای قرن بيستم داستان نويسی به طريقی که امروز  ،می کنند
وی با .  احراز می کند محمدعلی جمالزاده مقام شامخی رارواج دادندکه ھنر داستان نويسی را در ايران 

و داستان پرمحتوا و اخت د غوغای عجيبی به راه انيکی بود يکی نبود  داستان ھای کوتاه خود به نام مجموعه
اين داستان کوتاه حتی . برای ھميشه در اذھان ماند  از آن مجموعه"فارسی شکر است "فراموش نشدنی

 از جمال  بعد. محسوب می شود ايران  درامروز داستانی خواندنی درباره گرفتاری ھای نژادی و مذھبی
 طريق داستان گوشه ھائی از نابسامانی ھا ومشکالت ايران را از  سعی کرده اندنويسندگان متعددیزاده 

  . استاندک شده اند بسيار  به انجام اين کارعداد کسانی که موفقتاما  کوتاه بازگوئی کنند،
 نويسی اش را صرف داستانئی  ابتداسال ھایوی .  بود موفقيکی از اين نويسندگانصادق ھدايت  

حکايت "داستان ھائی مانند معين کردن نقاط تالقی اسالم و فرھنگ غربی که به ايران وارد می شد کرد و در
حاجی "مثال در داستان . ذھن خوانندگانش را متوجه لزوم تغيير در اجتماع نمود" جی مرادحا"و " با نتيجه
او در اين داستان می گويد اگر زنان ايرانی چادر .  وی ايده باز بودن اجتماع را مورد بررسی قرار داد"مراد

نيز رو به نقصان خواھد به سر نکنند مردانشان در آسايش بيشتری بسر خواھند برد و تعداد طالق در اجتماع 
  .  می شود به آن رسيدمفھوم ضمنیالبته اين معنی از متن داستان پيدا نيست ولی با به کاربرد . گذاشت

می تواند داستانی يا يک  نويسنده بوسيله آناست که ساده طرحی مفھوم ضمنی  چيست؟ مفھوم ضمنی
 ای است  نقشهمثل مفھوم ضمنی کالم ديگره ب.  سلسله وقايعی را برای رسيدن به جو دلخواه خود بکار بگيرد

اثری بيننده ساختمان  رسد تمام می  به ا ساختمان کاروقتی .ی را بوجود می آورد ساختمان از روی آن  بناکه
 .  است ساختمانشکل کلی  می ماندنقشه به جاتنھا چيزی که از . دنمی بين  بکار رفته در آن رانقشهاز 

  به وه بکار برد در ساخت آنکه بنا الحیص بستگی به م بيشتر از ھر چيز ن ظاھری ساختماخصوصيات
  . را از ديد ما می پوشاندنقشهتمام اين ھا بعالوه دليل اصلی بنياد ساختمان آثار . داردسليقه بنا 

مفاھيم  "انسان کامل"به استثنای غزل ھای صوفيانه حافظ، قصيده ھای رومی و اشعار الھی جامی مانند 
  برای فھميدن مطالب آن ھا کافی است و ساده می باشند بسياری ايرانیھا اکثر اشعار و داستان یضمن

مفاھيم ضمنی . وط به تشبيه و استعاره را حل کند مسائل مربشخص با معانی کلمات مشکل آشنا باشد و بتواند
  را ویجربيات اگر ت بطوری که گيرندمیسرچشمه  تجربيات شخصی وی از اکثر داستان ھای ھدايت
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 در داستان  که ھدايت را به کار برده، آن معنی در داستانچگونه ساختارینکنيم و معلوم  درنظر نگيريم
   1.در نخواھيم يافت نھفته

 و يا تمام يا قسمتی از يک داستان ، يک تجربهمی تواند يک ايدهمفھوم ضمنی ھمان طور که ذکر شد، 
. داستانش را به طور کامل از ديد خواننده مخفی نگه داردھوم ضمنی مفتواند  یمتبحر يک نويسنده م. باشد

، نويسندگان دارندنگه  مخفی شانداستان ھايشان را از خوانندگان مفھوم ضمنی در حقيقت برای اين که بتوانند
 نيستند رو می دسترس عوام کھن و رسومی که برایدينی  به متون و يا دست دورممالک به اساطيرزبردست

 و او را می شناسدحاکم شھر .  به شھری وارد می شود نامدارمردی :توجه کنيدمفھوم ضمنی  به اين . برند
شام و خوش گذرانی حاکم از مرد دعوت می کند  پس از.  شام به خانه اش دعوت می کند صرف برایاو را

دختر شب را .  فرستدش را به اطاق مرد میزيبايکه شب را در خانه او به صبح بياورد، سپس نيمه شب دختر
 خداحافظی می کند  حاکمروز بعد وقتی مرد برای بازگشت به شھرخودش با دختر. با آن مرد می گذراند

اين تو را به پدرت چيزی به دختر می دھد و می گويد وقتی پسرمان به سن بلوغ رسيد اين را به او بده و بگو 
  .اخت او را خواھم شناين چيز من با ديدن .خواھد شناساند

ايگئوس، يکی از .  داستان زير را تھيه کردهمفھوم ضمنی از روی اين در زمان ھای اساطيری کسی
پيتئوس، حاکم تروزن، او را برای شام به خانه اش . نوادگان پادشاه آتيکا، به شھر تروزين وارد می شود

ه شب را در خانه او  شام و خوش گذرانی پيتئوس از ايگئوس دعوت می کند ک صرفپس از. دعوت می کند
آيترا شب را با ايگئوس . ش آيترا را به اطاق ايگئوس می فرستدزيبايبه صبح بياورد، سپس نيمه شب دختر

 يک جفت : به او می گويدروز بعد وقتی ايگئوس برای بازگشت به آتن با آيترا خداحافظی می کند. می گذراند
 تخته آنتنھا پسرمان تسئوس توانائی بلند کردن  . امصندل و يک شمشير را زير تخت سنگ بزرگی گذاشته

ن دوقتی به سن بلوغ رسيد به او بگو صندل ھا را بپوشد، شمشير را ببندد و برای دي. سنگ را خواھد داشت
  . من با ديدن صندل ھا و شمشير او را خواھم شناخت.من به آتن بيايد

. نی است و ما در اينجا به آن نمی پردازيمداستان ھفت خوان تسئوس در راه رسيدن به آتن و پدرش طوال
 تسئوسزن ايگئوس، مدئا، . کافی است بگوئيم وقتی تسئوس به آتن می رسد در خانه ايگئوس مھمان ميشود

. از شوھرش می خواھد تسئوس را بکشد و بيندمی برای رسيدن  به تاج و تخت ايگئوس رقيب پسرش را 
ھنگامی که تسئوس جام را به لب می برد ايگئوس متوجه . ی دھدجام شراب زھرآلودی به تسئوس مايگئوس 

عافبت ايگئوس مدئا و پسرش را . صندل ھا و شمشير تسئوس می شود و او را از نوشيدن شراب باز می دارد
  .از آتن تبعيد می کند

ام نمفھوم ضمنی   و اماکنتنھا کاری که نويسنده اساطيری کرده روی اشخاصھمان طور که پيدا است، 
 با به در حقيقت.  اند بخشيدهیبه داستان فضای يونانی اساطيری قابل قبولاين نام ھا ھای يونانی گذاشته و

 يکی ازداستان ھای اساسی  اوکه شايد مربوط به دوران ھند و اروپائی باشدمفھوم ضمنی اين  کارگرفتن
ررنگ کردن برای پمفھوم ضمنی  تلف نويسنده در جاھای مخعالوه براين،. اساطير يونان را به وجود آورده

خواننده در اين شاخ و برگ ھا به سير و سياحت  داده تا )انگيزهرمز، شدت عمل،  ( به آن شاخ و برگداستان
، ھمان طور که گفته گرچه. دبمان دور مفھوم ضمنی و در عين حال از درک بردب از داستان لذت ،پردازدب

  . کرده بسيار کم است انتخاب مفھوم ضمنی نويسنده به عنوان مطلبی کهبا  خواننده آشنائی شانس ،شد
حکيم ابوالقاسم فردوسی مقايسه " رستم و سھراب" داستان  بارا" ايگئوس و تسئوس" داستان  بيائيدحاال 
داستان خود را نوشته می توان " ايگئوس و تسئوس "داستان چون فردوسی قرن ھا بعد از نوشته شدن. کنيم
مفھوم کار برد صحيح   قانونو مطابق   کمک گرفتهی اسطوره يونان اين ازمال زياد وی که به احتگفت

ستان  دا، نه تنھاحالدر ھر  2.نگذاشته بجا "رستم و سھراب" از اين اسطوره در داستان ردیضمنی 
ه بسيار ، بلکه نموناست" رستم و سھراب"بسيارخوبی برای داستان مفھوم ضمنی "  ايگئوس و تسئوس"

رستم، يکی از . داستان اين طور شروع می شود.  می باشدنيزمفھوم ضمنی ی برای نشان دادن کاربرد خوب
حاکم سمنگان او را می شناسد و . ، وارد شھر سمنگان می شود ايران، در جستجوی رخشنامدارقھرمانان 

عوت می کند که  شام و خوش گذرانی حاکم از رستم د صرفپس از. برای شام به خانه اش دعوت می نمايد

                                                 
  .مدتی ديوانگان را در دارالمجانين مشاھده کرده" سه قطره خون"معروف است ھدايت برای نوشتن   1
آن . ندباطی نمی بين دو داستان مورد نظر ھيچ گونه ارت بين وکسانی که به فردوسی اراده خاص دارند ھستند  2
ما در اين نوشتار به اين .  بايد يک ارتباط شانسی باشدوجود داردباطی تد که اگر ارھستناين عقيده بر ھا

  . موضوع نمی پردازيم
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تھمينه . ش تھمينه را به اطاق رستم می فرستدزيبايشب را در خانه او به صبح بياورد، سپس نيمه شب دختر
روز بعد وقتی رستم برای بازگشت به ايران با تھمينه خداحافظی می کند . شب را با رستم می گذراند

يد اين بازوبند را به او بده تا بپوشد و برای بازوبندی به او می دھد و می گويد وقتی پسرمان به سن بلوغ رس
  .من با ديدن اين بازوبند او را خواھم شناخت. ن من به ايران بيايدددي

 و .با خوشی و شادی به پايان نمی رسد" ايگئوس و تسئوس"مثل داستان " رستم و سھراب"البته داستان 
.  را در نوشته اش وارد کندمفھوم ضمنی ھای  که نويسنده مجبور نيست تمام زير و بمدارداين از آن نشان 

 به نويسنده در اين است مفھوم ضمنیکمک .  می نويسدمفھوم ضمنیائی  داستان خودش را با راھنمنويسنده
، به افکارش جنبه ھای صحيح زمانی و مکانی، و باالخره برای داستانش فضای  توازن منطقیکه به داستانش

نده در اين است که وی شخصيتھای داستان، اماکنی که داستان در آنھا اتفاق سھم نويس. درخور ارائه می دھد
لذا اگر به جای صندل ھا و شمشير از بازوبند . وارد کند مفھوم ضمنی در  را الزماتريي تغسايرمی افتد و 

مفھوم در کاربرد  گذاشته شده خنجر  يکروی نوکدر  يا  و جامتوی يک در زھر يا اگراستفاده شده و
  .تاثيری ندارد منیض

مفھوم .  ھدايتصادقگرديم به آثارمی  بر و کاربرد آن آشنا شديممفھوم ضمنیحاال که کمی با ايده 
 از اوضاع و امور ادراک اوساده می باشند و بيشتر بيانگر بسيار  ھدايتداستان ھای ابتدائی  ھای ضمنی

اواخرحکومت ری و بافت اجتماعی شيرازدراخت شھس" داش آکل"مثال در داستان . ھستنداطرافش در ايران 
مردی و مردانگی معنی داش آکل در شيراز . دمی باش اونظر در مد شاه پھلوی  قاجار و ابتدای سلطنت رضا

" داش" و مھربانی، ازخودگذشتگی، صداقت، شجاعت، حقگوئی، وفاداری و تقوا در کلمه ندبخصوصی داشت
وقتی . دانگی بعضی افراد مثل داش آکل اعتماد کامل داشته باشندمردم می توانستند به مر. ندخالصه می شد

 را کنار گذاشت و تنھا  خودششخصیداش آکل قبول کرد از خانواده حاجی صمد نگھداری کند ھمه کارھای 
چشم  ،دختر حاجی  مرجان،  به نسبتاو حتی از عشق خود. پرداخت خانواده حاجی  اوضاعبھبودیبه 
زندگی شيراز به عنوان يک شھر نمونه و قديمی  ھدايت با تبحر تان در اين است کهنکته جالب داس. دپوشي
با دانش کامل به  ھدايت. می زند ھم گره  عنوان يک شخص قابل اعتماد به زندگی داش آکل به را بهپارس
ی دھد  نشان م بخوبیوی.  آن ھا عکس العمل نشان می دھداعمال نگاه می کند و در برابر ز و داش آکلاشير
با مردن يکی ديگری گره خورده اند که  به ھم  زندگی آن طور اين برھه از درشيراز و داش آکلکه 

  .نيزارزش ھای گذشته اش را از دست می دھد
مشاھده می به را  دوم  جنگ جھانی تصويری از ايران سال ھایھدايت " دان ھوان کرج"در داستان 

به چشم در اين داستان فت شيراز داش آکل را تشکيل می دادند  از ارزش ھای قديمی که باھيچ يک. گذارد
 دان ی که اصال با نامزد حسن، زناو.  سطحی بين و سطحی جوی است ھرزه،دان ھوان جوانی. نمی خورد

می  خارج کرج را با خود از اوو  می کند، ساخت و پاخت است و به ديگری وابسته ،سدھوان را نمی شنا
دارند، نه دھه از ھم فاصله  تر از سبيشاين که اين دو داستان با وجود . دوش یمحسن  و باعث خودکشی نمايد

 است، نه پاکدامن وارستهاو نه . ھيچ يک از محاسنی که در داش آکل وجود داشت در دان ھوان ديده نمی شود
ان افراد جامعه از ميان احترام به فاميل و بيش از ھمه اعتماد در ميبلکه  بافت اجتماعی،  نه تنھا.و نه با تقوا
 از که يکیبه طوری  ست اهد در دو طبقه متمايز از يکديگر قرار گرفتھم وجود داشته باشاگر. برداشته شده
نکته جالب و . دست شسته  بکلی و بدون پشيمانی ھمه آن اصول ازديگری و به اصول قديم چسبيده دل و جان

بی  بر روی اجتماع ايران ش تصميمات ھا ور ارزشياثت  بهدان ھوان اين است که  ھم دل تنگ کنندهشايد
   .تفاوت است

  خواننده ھنگام خواندن واين دو داستان با ھم تفاوت چندانی ندارندمفھوم ضمنی ھمان طور که پيداست، 
 گرايش که درباره" تاريک خانه" داستان مفھوم ضمنی.  نداردیخبرمفھوم ضمنی  از وجود  ھا داستاناين

  آيامحتوای داستان روی اين موضوع می گردد که. می باشدبسيار جالب  نيز  استسوی غربايران به 
اصول و فروع زندگی جديدی که با روزنامه و تلگراف و تلفن و ماشين خودآگاھانه  با سرنوشت کسانی که

دگی صی يک زناشخا نظر ھدايت اين است که چنين ؟دخواھد بوچه به ستيز برخيزد   اندوارد کشور شده
د آورد و از نھه از غربگرائی تاب نخواد داشت و در مقابل تنش ھای اجتماعی و سياسی زائيدنقھقرائی خواھ

  .تد رفنبين خواھ
 دو روی يک سکه "دان ھوان کرج"و " داش آکل" مانند "سگ ولگرد"و " ميھن پرست"مفاھيم ضمنی 

 ،دن ا که در خارج تحصيل کردهئیصوص آنھا زندگی جوانان ايرانی، بخبابه طريقی داستان دو   و ھرھستند
 ساله ای است که  ھفتاد و چھاردرباره سيد نصرهللا ولی، مرد" ميھن پرست"داستان . دنمربوط می شو
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مثال وقتی .  ھيچ کس جز او ھيچ چيز نمی داند فکر می کند کهخودش را مرکز ثقل جامعه ايران می داند و
 و   صحبت ھای آنھا را تصحيح می کندنند ویدشان حرف می ززبان خودر يک کشتی عربی، عرب ھا به 

 او و ھمکاران ھم سن و سالش  در ايران،. بيشتر کلمات را اشتباھی تلفظ می کنند   عرب ھاتعجب می کند که
  مخصوصا کسانی را که افکار اجنبی،ند کس را به جرگه خود راه نمی دھھيچبه ھمه مشاغل چنگ انداخته و

 که ، ارزش ھائیباشند  آنھا در صدد از بين بردن ارزش ھای اجتماعیاستند و ممکن  دارپرستانه در سر
صرهللا می ميرد، مجسمه وی را نوقتی سيد . دو به طريقی تقدس يافته اندر طی قرون از پدر به پسر رسيده 

تا اطفالی که   گذارند عشق مفرط به وطن بر سر چھارراه ھا میو به عنوان نماد بزرگی روح، گشادگی فکر
  .نمايندزندگی وی تحقيق  درباره  و از آن الھام بگيرندبه مدرسه می روند

شريک است دارای سطوح جالب " ميھن پرست"ی که با  امفھوم ضمنی عالوه بر "سگ ولگرد"داستان 
نام باست داستان سگی "  سگ ولگرد. " خواھيم پرداخت ھا آن گفتگو دربارهديگری نيز ھست که در پائين به

که اوان زندگی اش را در علفزارھای اسکاتلند گذرانده  و اواخر زندگی اش را در کوچه پس کوچه " پت"
که به نظر می رسد يک باستان شناس " پت"است که صاحب اين قرارداستان از . ھای ورامين طی می کند

زی در اطراف خرابه ھای رو. ردمی ب  محل کارشبا خود به را" پت" برای تحقيق به ايران آمده، که باشد
سگ بدون پشتيبانی صاحبش در اجتماعی کامال متناقض با آنچه در . گم می  شود" پت"نزديک برج ورامين 

درخالل دو زمستان . اين جامعه ای است که درآن سگ نجس است. خاطره اش دارد به زندگی می پردازد
عاقبت . جھنم غير قابل تحمل تر می کنند از زندگی در "پت" برای  زندگی در ورامين را،بچه ھای محل

 به مردی که خيلی به صاحبش شبيه است بر می خورد و فکر می کند زندگی گذشته اش به او برگشته" پت"
به دنبال ماشينی که " پت. "مرد سوار ماشينش می شود و به راه خود می رود.  ولی اشتباه می کنداست

  . می افتد و می ميردکهميدود ر آن قدفکرمی کند فرشته نجاتش در آن است 
يکی طرز رفتار بد . هدير اين داستان کوتاه اقال دو روند از زندگی در ايران را به نقد کش ھدايت د

 کمتری گربه ھاست، و ديگری برخورد ايرانی  یايرانيان با بعضی حيوانات، بخصوص سگ ھا و تا اندازه
ج فرستاده اند تا تحصيل کنند و پس از بازگشت به پيشرفت ھا با داشجويانی است که خودشان آن ھا را بخار

 ،دو توھين روا می ش بر می گردند نسبت به آنھا به وطنولی وقتی ھمين دانشجويان. نمايندمملکت کمک 
.  اجتماع طرد می شوند از و عاقبت به طور کلیدود به آنھا داده نمی شاششغلی که در خور تحصيالتشان ب

 عزلت  غربت وند ايران را ترک  کنند و در گوشه ای از اروپا در کنجو مجبور می شاکثراين دانشجويان
  .ين دانشجويان بوداھدايت خود نمونه بارزی از.  و بميرندنمايندزندگی 

 عکس العمل ھم وطنانش نسبت مورددر اثر سرخوردگی شديدی که در " آب زندگی"در داستان ھدايت 
 دور م ضمنیاھيمفو به جای بکار گرفتن  ستان نويسی اش را عوض کرد شيوه دا،تجربه کرد بوف کور  به

حسينی دنبال مقام می گردد و حسنی . نوشت و احمدک نی حس،نی يحس  دربارهیابسيار ساده داستان از ذھن 
آب زندگی  و دنبال  آن ھا، احمدک عاشق دانش استکوچکبرادر. می خواھد مردم را با دين مبين آشنا سازد

مردم  متوجه می شود برادرانش  احمدکوقتی. دمی شوآب زندگی موفق به يافتن  ک احمد در پايان .می گردد
را بعنوان ارمغان آب زندگی بی سواد را به بيگاری گرفته اند و از قبل آنھا در ناز و نعمت زندگی می کنند، 

مشکالت مربوط به آن از بين می  آب زندگی بيسوادی و نوشيدن ناگفته نماند که با .به شھرھای آنھا می آورد
  .دو تقسيم می شھمه خلق در ميان ه نصيب چند خانواده می شد در گذشته و ناز و نعمتی کهروند

می  علمای شيعه نمادی  حکومت ايران و حسننمادحسينی  "آب زندگی " داستاندر، از نظر ساختاری
و بيسواد  را ايران با تبانی يکديگر مردم  نھادآن دوچگونه  باشند و ھدايت با کالم بسيار ساده نشان می دھد

  چگونه خانواده ھایند و می فروشهتصفيه کرد  و منابع طبيعی شان را با عملگی خودشاننگھداشتهنادان 
 اگر در دوران زندگی  کهاو اين مطلب را می رساند. نگه می دارند  فاه و نعمت بی پايان در ر راشانخود

علمای  و خانواده پھلویی که جھنماز  کشور را نست می توازندگی اش آب ی وجود داشت احمدکخود او
   .نمايدتبديل  عدالت پرور وثروتمند نجات دھد و به جامعه ای شيعه بوجود آورده بودند

ھدايت داستان نويس متعھدی بود و برای واقعی نشان دادن افکار و اعمال شخصيت ھای داستان ھايش 
حد فاصل بين عقل و  تا بتواند مثال او مدتی در تيمارستان بسر برد. ايقه نمی کرد مض ایاز ھيچ گونه تجربه

 مکانی  بعد بعد زمانی وچيزی جز  بين عقل و جنون اين بود که حد فاصلحاصل تحقيقش. را پيدا کندجنون 
به آن  ،وندبا آن آشنا می شاز روز تولد  بشر ءا ھمه ابن کهھمان ابعادی. در ميان مردم نيستشناخته شده 

، آن طور که اجتماع  مھم اجتماعی به اين اصلکسیھرگاه . آن اعتماد دارنددرستی  و به پيدا می کننداد تقاع
در   مثال.د، ديگران اعتماد خود را از او سلب می کنند و به او به چشم ديوانه نگاه می کنند بھا ندھھددبھا می 
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 دو روز  حسن خان،مثال(صوصی در جای بخصوصی ند که شعر بخصوصی را شاعر بخن می داجمعی ھمه
ديوانه که با اصول سر و کاری ندارد، در ھمان جمع ادعا می کند که آن  .سروده است)  درکافه ژاله،پيش

چون   ھمه حاضرين پانزده سال پيش در پاريس را رد می کنند.شعر پانزده سال پيش در پاريس سروده شده
 نقطه نظر مدعی بنابراين.  ھيچگاه ايران را ترک نکرده است است وسالهمی دانند که شاعر تقريبا بيست 

او را ديوانه خطاب . اگر گفتارھای بعدی مدعی در ھمين روال باشد، کارش ساخته است. می رودزير سئوال 
  .کرده به تيمارستان می فرستند

مانی و مکانی برايش مالک  که ابعاد زاز ديدگاه يک ديوانهھدايت به جھان " سه قطره خون"در داستان 
 ساده ھدايت، يعنی ديدن وقايع از ديدگاه شخصيت فن تا زمانی که ما به اين . نگاه می کندنيستند به زندگی

  .دنخواھيم رسي مفھوم واقعی داستان بهداستان، اھميت الزم را ندھيم 
 یجاودانخود  را از ديدبرزخ بودائی  را به کمال خود می رساند و فن اين بوف کور ھدايت در داستان 

 گذرما به کالم ديگر، . به ما نشان می دھدخورد  می غوطهبرزخ در فضای  کهيک نقاش روی جلد قلمدان 
حله دوم خود را رچگونه در م  بينيممیمشاھده می کنيم و دو مرحله بعد از مرگ  را درشخصيت اول داستان

 .)ضيح بيشتر رجوع شود به پائينبرای تو. ( برای ابد رھا می سازدزندگیاز روی چرخه 
 

  مفھوم ضمنیسوگواری بودائی به عنوان 
 برای .نھفته استيک ساختار بودائی بوف کور که در درون مايه داستان پافشاری می کنم ھا است لسا

 را به صورت تحت الفظی ترجمه کردم و به عنوان يک تحليل گر بوف کور 1974اثبات اين مطلب در سال 
 بوف کور آسواگوشا آمده در  بوداکاريتای نظريه را ارائه دادم که زندگی بودا به طريقی که درساختاری اين

 در کتاب مردگان تبتی بر اساس 1984سپس در سال . نھفته است و اين مطلب شايد در فھم داستان مفيد باشد
 نقاط مبھم داستان را اين معلومات برخی از. معلومات بيشتری افزودم" پيام ھدايت"مقاله ای تحت عنوان 

بعضی مشکالت کتاب مثل اتصال دو قسمت داستان به يک ديگر به  ولی دليل قاطعی برای ندروشن کرد
   .دست ندادند

بعضی  که درباره آثار ھدايت تحقيق می کنند اين نظريه را رد کرده اند و ی پژوھش گرانبعضی از
نوز بر اين عقيده ھستم که اين روشی ارزشمند است  ھ چونمن. ده اند در مقابل آن سکوت اختيار نموديگر

 يک ، را به کناری بگذاريماين روش قبل از اين که  اعتقاد دارم کهودر اين جا از انتقادات آن ھا می گذرم 
 اين است که به موضوع با ذھنی تنھا چيزی که از خواننده انتظار دارم. بار ديگر آن را از زيرنظر بگذرانيم

به کالم ديگر ما سعی .  استبوف کور مفھوم ضمنیه باشد که ھدف ما يافتن  و در نظر داشتباز نگاه کند
ما .  را به عنوان کتابی درباره ھنر، فلسفه، دين و يا حقايق اجتماعی و سياسی ارزيابی کنيمبوف کورنداريم 

 مفھوم ضمنیله از يک آيا وقايع داستان دارای توالی خاصی ھستند؟ آيا جو داستان حاص: از خود می پرسيم
بودائی است؟ از ھمه مھم تر، آيا تجزيه و تحليل ساختاری توان گذشتن از اليه ھای مختلف داستان را دارد و 

   برساند؟بوف کورمی تواند ما را به نقشه اصلی معمار 
ه، اول از ھم.  و دين و فرھنگ ھند وجود داردبوف کور ارتباط بين  بهچندين دليل جھت لزوم رسيدگی

در حقيقت اين . ھمان طور که مشاھده خواھيم کرد، قسمت اول داستان شامل يک عزاداری بودائی ميباشد
تا کنون ھمه بر . ديرن می گ قرار بررسی مورد خانواده نقاش روی جلد قلمدان و مذھب آنھا کهاولين بار است

اظھارات . استانش نيز مسلمان استاين پندار بوده اند که چون ھدايت ايرانی و مسلمان است، شخصيت اول د
  نقاشاما حقيقت اين را نشان می دھد که فاميل. آشکار ھدايت درباره اسالم نيز از اين مفھوم حمايت می کنند

.  خود پای بند می مانند بودائی به عقايد و فرھنگ نسبت ولی در ايراناز ھند به ايران مھاجرت می کنند
دوم، جو داستان، مخصوصا ماھيت فرازمينی بخش اول و جو .) ع شودبرای توضيح بيشتر به پائين رجو(

ا سوم، م.  و فرھنگ و دين ھندوان می باشدبوف کورمتراکم ھندی بخش دوم گويای يک رابطه عميق بين 
 طور که  ھمان. نقش بزرگی در تعيين توالی وقايع و جو داستان بازی می کندمفھوم ضمنینشان داديم که 
 وقايع داستان در ھند شروع می شوند، . نھفته استبوف کور بودائی در بطن مفھوم ضمنی خواھيم ديد، يک

چھارم، خود ھدايت چندين سرنخ در دست ما . وارد برزخ بودائی می گردند و از اين جھان سر در می آورند
 سرنخ ھا ورود ون ايندر حقيقت بد. تنھا دوتا از آن سرنخ ھا ھستند" بوگام داسی"و " ناگ"مار . می گذارد

  .خواھد بود داستان غيرممکن مفھوم ضمنیبه 
 مفھوم ضمنی کشف ی برای ديگرشش در اين مقاله کومطالب مندرجهچه گذشت،  با نظرداشت آن

جاودانه گذر خود تنھا تفاوت اين مقاله با نوشته ھای قبلی اين است که اين تحقيق . باشد می بوف کوربودائی 
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. دنبال می کندمتمرکزتر و دقيق تر  به طور باز در اين دنيا در برزخ و  راانی يک نقاش روی جلد قلمد
باز در اين  در برزخ و  و روح اغوا کننده نقاشجاودانه  بين خود مدام درگيریرویتمرکز اصلی مطالعه 

 مورد کليدی که در دوام در روند مطالعه، چند.) ن رجوع شودبرای توضيح بيشتر به پائي.  ( استدنيا
  .دونش می داده توضيح ھستند حائز اھميت و روح اغوا کننده اش جاودانه درگيری بين خود

 مفھوم ضمنیبه عنوان —ئیامراسم سوگواری بود—در بوف کور ھدايت از يک موصوع دشوار
ی مداستان بالفاصله پس از مرگ گوينده داستان که يک نقاش روی جلد قلم دان است آغاز . استفاده می کند

 و در محکمه ای که قاضی  خود جاودانه نقاش در برزخ موفق به پائين آوردن بغلی شراب نمی گردد.گردد
او و روح اثيری اش به شاه عبدالعظيم . آن يک پيرمرد خنزرپنزری است به زندگی دوباره محکوم می گردد

 جھان اتفاق می افتد، در بخش دوم داستان که در اين. فرستاده می شوند و در آن جا دوباره متولد می شوند
در اين قسمت، . گوينده داستان جوانی پيوسته بيمار است که با ھمسرش زندگی عجيبی را می گذراند

  . می گرددموفق در انجام کاری که در قسمت اول موفق نشده بود  خودجاودانه
که در پائين  شرحی  و داستانی پيچيده نيستبوف کورھمان طور که خالصه باال نشان می دھد داستان  

از خواننده محترم خواھش دارم که در . خواھد کردن را آسان داستا زايل و فھم راآورده می شود ابھامات 
 با به کار ما می گوئيم. ابدا.  را اين طور نوشته باشدشد که ما نمی گوئيم ھدايت بايد داستاننظر داشته باشن

   .والسالم. سان تر می گرددآ  آنداستان، فھم بوف کوربودائی مفھوم ضمنی بردن 
  

  
   بودائی مفھوم ضمنی

 تقدير   و صحبت درباره آن ھمان قدر متداول است که صحبت درباره تناسخبهعقيده در جوامع بودائی، 
 شکل ديگری به بودائی ھا عقيده دارند که روح انسان پس از مرگ.  زندگی پس از مرگ در جوامع اسالمیو

دن جسم فانی اول و ، بين مر آن ھا ھمچنين عقيده دارند که. حلول می کند درجسم ديگریخود می گيرد و
 شخص جاودانهدر طول اين روزھا خود . و نه روز طول بکشد پيدايش جسم فانی دوم ممکن است چھل

 اين است که خود را جاودانهقصد خود . داگانه به ھدف خود برسند سعی می کنند جاثيری اوو روح متوفی 
به عنوان وسيله ای  را جاودانه اين است که خود  اثيری چرخه زندگی رھا نمايد و قصد روحبرای ابد از

 تنھا وقتی اتفاق  اثيری و روحجاودانه اتحاد بين خود. ساختن خود روی چرخه زندگی نگھداردبرای جاودانه 
 را به تحليل ور درخشان بر نو تمرکز وی غلبه کند جاودانهبر آگاھی خود  بتواند  اثيریکه روحافتادنی است 

  اگرروح. و به خداوند مرگ نشان دھد که خود جاودانه ھنوز در قيد اميال و آرزوھای دنيوی استببرد
ومن از شرح وقايعی که يک بودائی م  . دراين عمل موفق نشود به گروه ارواح متروک می پيوندداثيری

  . می شودآورده شرح  سه مرحله در پائين در در جسم ديگر تجربه می کندتا حلول گآغاز مر
ر پائين مورد بحث قرار می قابل ذکر است که از سه مرحله ای که دقبل از اين که به جزئيات بپردازيم، 

 در  در برزخ ياوقايعی که در آن اتفاق می افتند وقايعی ھستند که.  مرحله دوم مھمترين مرحله استگيرند،
 ای که امکان  و حصول زندگیزندگی از دست رفتهی بين يعن( ازمرگ شکل می گيرند  پسفضای زندگی

 نان و آنچه در آن می گذرد برای ايرانيان و مسلمای برزخی اين فضا قابل توجه است که). دارد شدنتحميل
 بوف کور مفھوم ضمنی برای  رااين جو ناشناسباشد که ھدايت  ھمين دليلبه  شايد. کامال تازگی دارند

 اين متن کامل.  با کار ما سازگار است ولیاستوريم مختصرحی که درپائين می آطرگرچه  .انتخاب کرده
  . مطالعه کنيدمردگان تبتی را می توانيد در کتاب طرح

  
  يکممرحله  

خانواده  وی به دنيا می آيد، رشد می کند، .ست نياين عالم درشخصعادی  زندگی چيزی جز اين مرحله
آنھا عبارتند از خود . از جسم فانی جدا می شوند که عنصر دو رگ ھنگام م در.تشکيل می دھد و می ميرد

 که به آن ھا شخصيت ھای انسانی داده شدهنصراين دو ع ھمان طور که گوشزد شد، .اثيری و روح جاودانه
که خدای مرگ معين می کند . سرنوشت آن ھا در دادگاه خدای مرگ معين می شود. با ھم در تضاد می باشند

  يا را به دست آوردهاز چرخه زندگیبرای رھا شدن ه اش شرايط الزم  در طول زندگی گذشتانهجاودآيا خود 
  . زندگی برگردد صحنه قبلی به اثيری با ھمان روح بايد يک بار ديگراگر نياورده. نه

در . يا آرزو ياد می کنند" مايا" است که در ادبيات به آن با کلمه يتروح نماد بخش پيچيده ای از شخص
 در روی داردمی کند، روح سعی  ی از چرخه زندگئی برای رھا را منتھای تالش خودجاودانه الی که خودح
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 را به عنوان پشتوانه جاودانه مھمتر از آن، روح در نظر دارد با کمک افسون خود خود. چرخه زندگی بماند
ن، حائز اھميت است که در  بنابراي.خود برای ھميشه در روی چرخه زندگی نگھداردوجود جاويدان سازنده 

 دو ھدف مغاير با ھم ديگر اثيری و روح جاودانه نظر داشته باشيم که در ھنگام ورود به مرحله دوم خود
 باز و بدون پرده پوشی انجام می  در فضایجاودانه ه جالب توجه اين است که تمام عمليات خود نکت.دارند

 فاش اثریاگر نتيجه عمليات روح . صورت می گيرند  خفا ھميشه دراثيری کليه دسيسه ھای روح اماد نيرگ
 اين است که نشان دھد که  اثيری قصد اصلی روح. آگاھی بدست نمی آورديماو ھيچ گاه از وجود  مای شد،من

  .خود جاودانه نسبت به او چشم دارد و در نتيجه لياقت آزاد شدن از چرخه زندگی را ندارد
   

  مرحله دوم
به مفھوم ضمنی  در درک  اثيری و روحجاودانه بين خود درگيری بخصوص ،مرحلهاين فھميدن 

ر  و روح دجاودانه در خالل اين مرحله خود .  حائز اھميت فراوان است بوف کورکاررفته در قسمت اول
 از کمک ھای يک جاودانه در ھنگام آماده شدن برای اين محاکمه خود. يک محاکمه کيھانی شرکت می کنند

 اگر خود.  و از خود کردن آن را می آموزددرخشاندار است که به او طرق تمرکز بر روی نور برخورالما 
 اقال اگر موفق نشود، بايد.  در اين تقال موفق شود، برای ھميشه از چرخه زندگی رھائی خواھد يافتجاودانه

  .  سپری سازداثيری عمر ديگر را در معيت روح يک
 چگونه از روح از او ياد می گيرد. است" مايا"ای اين محاکمه ر باستاد روح در طول مدت آماده شدن

 از تمرکز بر روی و او را مفتون ، را به خود جلبجاودانه  توجه خودافسون خود استفاده کند، و چه گونه
اگر او بتواند با بدن ايده آل اثيری و چشمان جذابش توجه خود جاودانه را به خود جلب .  بازدارددرخشاننور 
  . حتمی استزنده گرديدنشند، بخصوص اگر خدای مرگ دلبستگی خود جاودانه به او را مشاھده کند ک

 درخشان  خود را صرف تمرکز بر روی نورالش ت تمامجاودانه به طور خالصه، در مرحله دوم، خود
 و  افسون تمام اثيریروح  ومی کند تا به خدای مرگ ثابت کند که آمادگی خالصی از چرخه زندگی را دارد

 جاودانهبه تحليل بردن تمرکز خود را متوجه —بدن اغوا کننده و چشمان فراموش نشدنی اش— خودجذابيت
  .)ين نگاه کنيدبرای توضيحات بيشتر به پائ. (می کندخود   ساختن او بهو مفتون

  
  مرحله سوم 

  يکی شده واثيری روح ، اگر موفق به رھائی از چرخه زندگی نشده باشد، باجاودانه خود دراين مرحله
. ايع زندگی گذشته اش نداردقاين شخص جديد ھيچ گونه خاطره ای از و. ديگری حلول می کنند در جسم باھم

 بايد تا فرصتی ديگر و دست و جاودانه خود.  کردهاثيریبه يک زندگی دوباره با روح او را مجبور " کارما"
البته از .  خود را نجات دھدتا با تمرکزی قوی موفق  گردد منتظر بماند  با روح اثيریپنجه نرم کردنی ديگر

 زياد  ھم آن قدرجاودانه در تغيير شکل جذاب خود مھارت بی پايان دارد، شانس موفقيت خود" مايا"آنجا که 
به  و  به اين جھان برمی گردند در بدنی ديگر حلول می کنند، دوم بار رای ب و روحجاودانهخود . نيست

  . می دھند ادامهزندگی 
  
  

  اری بودائیمراسم سوگو
 آشنا  اثيریحاال که به اختصار با موازين تناسخ و مخصوصا درگيری مخفی بين خود جاودانه و روح
به نظر اين . شديم، خوب است نظری نيز به اين رسوم آن طورکه در متون بودائی توصيف شده اند بپردازيم

  . مورد استفاده قرار گرفته اندبوف کورشده در نويسنده اين رسوم به نوعی ايرانی و اسالمی 
  

  ]مفھوم ضمنیابتدای  [
و ، ھمه درھا  می گذارندخانواده جسدش را درخانه تنھااھل  ، می ميرد، وقتی کسیجوامع بودائیدر

، باالی سر جسد می ورود، پس از الما. دشون می الما و در خارج از خانه منتظر آمدن را می بندندپنجره ھا 
 تلقين می کند که او مرده است و جاودانهاو به خود . ی مرده به صحبت می پردازد جاودانهد وبا خود نشين

 می گويد که او در بين دو جاودانهوی ھمچنين به خود . دربرزخی بين مرگ و زندگی غوطه می خورد
جات يابد و به از يک طرف ممکن است برای ھميشه از شر زندگی دوباره ن. امکان بسيار مھم قرار دارد

  . به دنيای گذشته برگردانده شودبرسد و از طرف ديگر ممکن است) نانيروا (زندگی ابدی 
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حال  وجود دارد که در  تلقين می کند که درباالی سر او نوری بسيار درخشانجاودانه به خود الما
د تا آن نور را از خود  خود را بر روی آن نور متمرکز کنتمام قوایاو بايد .  است او پنھان نظر ازحاضر
 در اين کار موفق شود از چرخه بتواند تمام ارزش ھای دنيوی را از مخيله خود دور نگھدارد و اگر. نمايد

   .خواھد گشتوگرنه به زندگی دوباره محکوم . زندگی خالص خواھد شد
 بايد تمرکزی  بتواند نور درخشان را از خود کند، تمرکزشجاودانه  می گويد، برای اين که خودالما

ند  بتوااو نبايد به ھيچ يک از اعمال و افکار گذشته اش فرصت ورود به مخيله اش را بدھد تا. مطلق باشد
 صحبت می کند و صحنه ھای جاودانه با خود المادر خالل روزھای طوالنی . دتمرکزش را به تحليل ببر

برايش توضيح می را تمرکزش به کار ببرد می تواند برای به تحليل بردن " مايا" که مفتون کننده متعددی
  .يکی از اين صحنه ھا صحنه دادگاھی زير است. دھد

در صدر مجلس بر تخت نشسته و آئينه  ، نمادھای مرگه مزين ب، خداوند مرگ دادگاه،یدر صحنه 
اھده مش" ارماک"در آئينه  را جاودانه  خود اثيری واو روح. را در دست چپش نگه داشته) کارما(سرنوشت 
 در شکل يک دختر زيبای اثيری به خداوند مرگ نزديک می شود و نتيجه کوشش ھای  اثيریروح. می کند

به او   را و اين که وی اليق خالصی از قيد چرخه زندگی نيستجاودانه خود در به تحليل بردن تمرکز خود
برای خود ده نتيجه مثبت  دھنريگ ھای سفيد نشان. رائه می شوند انتايج به صورت ريگ. ه می دھدارائ

بکالم ديگر ريگ ھای سفيد نشان می دھند . ه عالمت عدم موفقيت برای او می باشندايگ ھای سيرو جاودانه
و به عنوان يک عنصر کاردان ی تمرکزی قوی، صاحب تميز و در عمل چابک است اار دجاودانه که خود

 ريگ ھای سياهبرعکس،  .ی بسيار کم استتعداد چنين اشخاصالبته . واجد رھائی از چرخه زندگی است
 بی تمرکز، تقليدی و غير  زندگی يککه دارایتعلق می گيرند عالمت قصور در کار می باشند و به کسی 

 .می بيند" کارما"خداوند مرگ ھمه اين ھا را در آئينه . منفعل باشد
شناس از زندگی گذشته صحنه ھای — می خواھد که به چنين صحنه ھائیجاودانه  مصرانه از خودالما

الما ھشدار می دھد که اگر به چنين صحنه ھائی اجازه ورود در . اجازه ورود در مخيله اش را ندھد—اش
مخيله اش را بدھد، ريگ ھائی که روحش به خداوند مرگ ارائه می دھد سياه خواھند بود و اين به آن معنی 

  .استبه زندگی دوباره متھم شده ) جاودانه خود(است که وی 
ديده می  جاودانه ھر روح اثيری که به محکمه وارد می شود ھم بوسيله خداوند مرگ و ھم به وسيله خود

 به  سفيدی ريگ ھا روحش که استبی خبر است اميدواراز اشتباه خود تا اين لحظه  که جاودانهخود . شود
اکثر خودھای جاودانه بی .  ولی ھيھات.نمايد عطا زندگی ابدیھد وخدای مرگ به او رگ ارائه دخدای م

 خود وقتی. سياه می باشند شان ارائه می دھند اثيری  ارواحريگ ھائی کهتمرکز، مقلد و غيرمنفعل ھستند و 
 برعکس، .د و در زير بار تناسخ غش می کندشوريده حال می شو مواجه می گردد  ريگ ھای سياهبا جاودانه

خنده اش آن قدر چندش آور است که روح اثيری می . ی خنددقاه م خداوند مرگ با ديدن ريگ ھای سياه قاه
در آنجا او با .  می بردی جان بخشرحم ھارودخانه او را به محل . لغزد و در رودخانه فراموشی می افتد

  .به دنيای بعد می پيوندند يکی می شود و جاودانه خود
  ]مفھوم ضمنیانتھای [
  

مردگان  کتاب به گفته  ھمدم او است که و روحجاودانه خوددرگيری اين خالصه ی بسيار مختصری از
با توجه به مباحث فوق، در زير نشان داده خواھد شد که ھدايت .  بعد از مرگ اتفاق می افتدبرزخ در  یتبت

  .به کار برده است بوف کور  را به عنوان محور بخش اولمفھوم ضمنی شکلی از اين
  

 بوف کورساختار 
 ، بنا بر آن چه در باال توضيح داده شد، راکور بوف  قسمت اول ما ابتدا وقايعدر آن چه ارائه می شود

 دنبالبعد بر اساس دانش اندوخته از اين تجزيه و تحليل . مقايسه می کنيم مفھوم ضمنینکته به نکته با وقايع 
  .ی گرديمم درک بھتر قسمت دوم برایراھی 

 نشان دادن نکات متشابه  ما متوجهدقته باشيم که ھمه در ھنگام ايجاد اين ادراک مھم است در نظر داشت
بنا براين نکته ھائی که مورد نظر دقيق قرار می .  استمفھوم ضمنیبين داستان ھدايت و داستان بودائی 

روی  بر  ما تمرکزو چون.  استبوف کور نکات غامض و گوشه ھای تاريک  وگيرند پيش انگارھای ھدايت
توصيف چند — است از صحبت درباره  شاخ و برگ ھائی که ھدايت به داستانش دادهع وقاي اساسینکات

را —صفحه ای دختر اثيری، احوال شوريده قھرمان داستان، کنکاش قھرمان برای يافتن دختر اثيری و غيره
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اين معنی اين کنار گذاری به اين معنی نيست که اين وقايع بی ارزش ھستند بلکه به . گذاريمبه کنار می کامال 
  .نمی باشند ما تمرکزدر اين مرحله مورد اين وقايع است که 

  
  

  بوف کور
  

  قسمت اول
شروع می شود که درباره شرايط ) از اين به بعد نقاش( با سخنان يک نقاش روی جلد قلمدان بوف کور

ت می سخت زندگی اش صحبت می کند و از فقر، يک نواختی پيشه و اعتيادش به الکل و مواد مخدرشکاي
 طور بر می آيد که خانه اش در خارج از شھر قديمی ری واقع شده و اين که زمان کلی ناز گفتارش اي. کند

 با ماروزی که نقاش . با خاک يکسان کرد می باشد داستان قبل از حمله خانمان برانداز مغول که شھر ری را
ای مراسم سيزده بدر به خارج از صحبت می کند يک روز سيزدھم فروردين است، روزی که ايرانی ھا بر

ی در حقيقت نقاش می گويد بعضی از آن ھا در اطراف خانه . شھر می روند و روز را در آن جا می گذرانند
ھمه نقاشی ھايش يک صحنه  و نقاش تنھا است و مطابق معمول مشغول نقاشی است.  جمع شده انداو

ولش را به ايران می د برايش می فروشد و پدر ھن ھا را قلم دانعمويش اين . بخصوص را نشان می دھند
  : می کشد به اختصار اين است روی قلم دان ھا صحنه ای که نقاش.فرستد
  

. دختری اثيری در لباسی سياه روبروی پيرمردی که به جوکی ھای ھند شبيه است ايستاده 
. تهی لب ھايش گذاشپيرمرد شالمه ای بر سر دارد و انگشت سبابه دست چپش را رو

گوئی می خواھد آن شاخه گل را . ل نيلوفر به طرف مرد دراز می کنددختر يک شاخه گ
  .به او بدھد

  
 نقاشيک  بوف کور  داستان قسمت اولقھرماناری بودائی که درباال شرح داديم، مراسم سوگوبر طبق  

اين خود . رده استخود نقاش اخيرا اين جھان خاکی را ترک ک .است ی نقاش جاودانه او خود .زنده نيست
ی اوست که چون فکر می کند زنده است ھمان کاری را که ھميشه می کرده است انجام می دھد،  جاودانه

کسانی که در بيرون خانه مشغول سيزده بدر کردن ھستند خانواده متوفی ھستند که . يعنی نقاشی می کند
در به فضای ھدايت با افزودن ايده سيزده ب به کالم ديگر،.  ھستند عزاداری و شروع مراسمالمامنتظر آمدن 

  .دادهاطراف خانه به داستان رنگ ايرانی 
 می نشيند  در گوشه ایعمويش بمحض ورود. مطابق انتظار، کار نقاش با آمدن عمويش متوقف می شود

 الھام می کند که از پستوی اطاقش يک بغلی او به جھت رھائی بخشيدن خود جاودانه برادرزاده اشو
چھارپايه ای زير  چون بغلی شراب در دسترس نيست، نقاش. وص شراب را بياورد تا با ھم بنوشندمخص
يرمنتظره ای می در اين اثنا اتفاق غ. ی گذارد و سعی می کند در تاريکی بغلی را پيدا کند و بياوردمپايش 
 ما درباره او  ووی نقاش کيستعماما قبل از آن که به آن بپردازيم اين سئوال ھا پيش می آيند که اوال . افتد

 عموی نقاشما در باره  در حقيقت دانش  و ثانيا آيا اين بغلی شراب معنی مخصوصی دارد؟ چه می دانيم
 اگر يادتان باشد در داستان . معلوم می شودمفھوم ضمنینسبتا خوب است و معنی بغلی شراب نيز با کمک 

 عموی جوان  ديگرکسی که حاال به ديدنش آمده و يکیيعنی ھمان . يکی عموی نقاش است. دوتا عمو ھست
 وقتی در ، در حقيقت بلکه، شکل ھمديگر ھستندنه تنھا ھر دو عمو. پيوسته بيمار قسمت دوم داستان است

 ھمچنين اگر در نظر .ندھست  فرديکھمان ھر دو نظر بگيريم که عناصر تناسخی فاميل دنيوی ندارند، 
پدر  جوان پيوسته بيمار عمویپدر و .  است موضوع حل می شودناميراصی بگيريم که عموی اين جوان شخ

  شرح زندگی چيزی جز درباره عمو و پدرش می گويد جوان پيوسته بيمارو داستانی کهو عموی نقاش ھستند 
  سلسله وقايع را نه آن گونه،بوف کور داستان در اگر  در حقيقت.نيست  روی جلد قلم دان نقاشپدر و عموی

کنيم ھمه چيز  بازسازی نشان می دھد مفھوم ضمنی بلکه آن طور که تبلور می سازد ذھن ما مدرھدايت که 
  .دخواھد شروشن 

 را شروع می کند يکی از دو پسر دوقلوی يک خانواده بوف کور داستان  خود جاودانه اشنقاشی که
رگ ز اين پسرھا با ھم در ھند ب. که در سال ھای قبل از حمله مغول در ھند زندگی می کرده اندھندی است

 با اين زن می جوانھردو. کند  کار میلنگاکه در يک معبد می شوند می شوند و در جوانی عاشق زنی 
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 ناگبرای پيدا کردن ھويت پدر پسربچه دو برادر را با يک مار .  را حامله می کنداوخوابند و يکی از آنھا 
 برادر ديگر را  باالئیبه پدر پسر آسيبی نمی رساند ولی لب ناگبه دليلی مار . در يک سياه چال می اندازند

عموی پسر با موھای سفيد و حالتی ديوانه وار از سياه چال بيرون می آيد و به دنبال کارش . گاز می گيرد
  .می رود

 ھای برادر زاده اش را در ھند می قلم دانعمو .  در طول سال ھا عمو و برادر زاده در تماس ھستند
حيات نقاش با يکديگر مالقات نمی عمو و برادر زاده در طول ولی . شد و پول آن را به ايران می فرستدفرو
ی  جاودانه خود ،سوگواریتا در مراسم   به خانه او آمدهاالم حاال که نقاش مرده، عمويش در ھيئت يک .نندک

 نقاش را می ی جاودانهود  خوقتی. ھدايت کنددر خالص شدن از چرخه مرگ و زندگی  را برادرزاده اش
 الھام می کند تا بغلی شراب مخصوصی را از رف توی پستوی جاودانهخود بيند در گوشه ای می نشيند و به 

  .اطاقش بياورد تا شراب درون آن را با ھم بنوشند
 او  اين طور که از داستان برميآيد، بعد از واقعه سياه چال. دانش ما درباره پدر نقاش بسيار ناچيز است

 و پس در ری پسرش نقاش می شود. خانواده اش را از ھند به ايران می آورد و در شھر ری ساکن می شود
از  اما. ما حتی نمی دانيم در وقت مرگ نقاش چند سال داشته. از سال ھا جان به جان آفرين تسليم می کند

 يک عزای نقاش برای  اند وند ماندهکه به دين بودائی خود پاب حدس بزنيم انيمتومی اعمال افراد خانواده 
 مفھوم ضمنیبه اين دليل است که رفتارشان با جسدش ھمان رفتار بودائی ھاست که در .  کرده اندبرپابودائی 

در  ناگبنابراين، اين کامال طبيعی است که عمويش که مرد دنيا ديده ای است و از طرف مار . توضيح داديم
، يعنی اگر ی برادرزاده اش شرکت کند و اگر بتواندست بيايد، در سوگوارنيا نشان گرفته ابی توجھی به د
مقايسه کنيد (ی او را با نوشاندن شراب ناب توی بغلی  جاودانه  باشد، خود داشتهاآمادگی آن ربرادرزاده اش 

  .  از چرخه زندگی برای ابد رھائی بخشد به او)درخشانبا نور 
 در مشکالت ، به طور نمادين،رخه زندگی آمادگی ندارد را ھدايتاين حقيقت که نقاش برای رھائی از چ

در اين نقطه از داستان . به تصوير کشيده بغلی شراب در تاريکی پستو پيداکردن و پائين آوردندر نقاش 
او در باره بغلی شراب ناب توضيح می دھد که . ھدايت اولين سرنخ حل داستان را در دست ما می گذارد

به کالم ديگر، اگر نقاش از اين شراب می . حل شده ناگلی زھر مخصوصی از نيش مار درشراب توی بغ
  .نوشيد از چرخه زندگی رھائی می يافت و داستان در ھمين جا به پايان می رسيد

 اگر . نقاش در آن رل مھمی بازی می کندجاودانه البته ما به خوبی می دانيم که داستان ادامه دارد و خود
 تکيه می  بر اين نکتهاست در صحبت جاودانه  با خودالماه باشيد، در طی چھل و نه روز که به خاطر داشت

 بر روی نور انجام دھد تمرکز مطلق  کمال در حد بايد با دقت وجاودانه د که مھمترين عملی که خودکن
د که اگر  می فھماننائی در اين مھم را ياد آور می شود و به اوااو ھمچنين عواقب وخيم عدم تو. است درخشان

  .دي گردخواھدمجدد  يعنی رنج، پيری و مرگ  دوبارهموفق نشود دچار زندکی
 ديوار مستحکم پستوی  از درون نقاش در پائين آوردن بغلی شراب را صحنه ای کهتمرکزبا اين وجود، 

نقاش را حنه  دختر اثيری توی صاز آن گذشته، .به تحليل می بردمسحورش می کند   و بيرون می زنداطاقش
آن طرف جويبار دختر روبروی پيرمردی در . به طور کامل در حيطه سحر خود می آورد و نگه می دارد

جذابيت   3. خيال نقاش را به خود جلب می کنند و نقاش مفتون او می شودچشمان دختر اثيری. قرار گرفته
نيز نمی بعد از اين واقعه . می کندصحنه آن قدر قوی است که نقاش موقتا بغلی شراب و عمويش را فراموش 

او می گويد دختر .  گردد ولی به نتيجه ای نمی رسدیدنبال او مبه تواند دختر را فراموش کند و ھمه جا 
 به اثيری و روح جاودانه اين دور و نزديکی رابطه بين خود. ھمان قدر که از من دور بود به من نزديک بود

  .يک ديگر را تداعی می کند
تمرکزش  و می کند در مخيله اش خطور  است کهصحنه ای از زندگی گذشته نقاشاين  بودائی، از ديد
 برادر زاده اش ھنوز  کهمی شود عمويش متوجه. بردمی  پائين آوردن بغلی شراب را به تحليل بر روی

 اين ديگر بعد از. ( خانه وی را ترک می کندلذا بدون خداحافظی. آمادگی رھائی از چرخه زندگی را ندارد
 دارد و ولی در قسمت دوم داستان، اين جا و آن جا حضور. اين کس را به عنوان عموی نقاش نمی بينيم

در حقيقت وی کاری را که در قسمت اول . دخالت می کند) جوان پيوسته بيمار(ی دوم  جاودانهدرامور خود 
اين به آينده مربوط است و درجای خود به البته .  به اتمام می رساند در قسمت دومنتوانست به انجام برساند

  .توضيح آن خواھيم پرداخت

                                                 
به کالم ديگر، . می دھد که ھيچ روزنه ای به خارج ندارد بعد از اين واقعه نقاش می گويد که بررسی بعدی ديوار پستويش نشان  3

  . خود در ذھن او جان گرفتهاين صحنه خود به
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يکی پير مردی است که ھدايت . ور کرد دو نفر خودنمائی می کنندطدر صحنه ای که در مخيله نقاش خ
 دختر اثيری است فرشته مانند با چشمانی سحرآميز و  يکديگری. معرفی می کندوگی ھندی يک جاو را 

ش او را دختری اثيری در لباس سياه مشاھده می کند که روبروی پيرمردی که انگشت  نقا.فراموش نشدنی
  . داردسبابه دست چپش را می جود ايستاده است و شاخه گل نيلوفرسياھی با خود

پيرمرد زاده فکر ھدايت جھت ارائه خدای مرگ است که آئينه سرنوشت را در دست چپش نگه می 
دختر اثيری . از نظر می گذراندرا بروی او آن طرف جوی ايستاده است  پيرمرد اعمال دختر که رو.دارد

 نقاش و محروم  خود جاودانه و مفتون کننده نقاش است که پس از توفيق در به تحليل بردن تمرکزاثيریروح 
. ارائه می دھد) خداوند مرگ( بغلی شراب، نتيجه کار خود را به پيرمرد  به موقعکردن او از پائين آوردن

مقايسه کنيد با ريگ ( به صورت گل نيلوفر سياھی جلوه می کند خود جاودانه در دست روح اثيریتيجه کار ن
 بيھوش می  پريشان و سپس)که به معنی اتھام به زندگی دوباره است(نقاش با ديدن رنگ نيلوفر ). ھای سياه

خنده اش آن قدر مھيب . می کندپيرمرد، ھمان طور که ذکر شد، با ديدن رنگ نيلوفرخنده چندش آوری . شود
  . گرددمی ) مقايسه کنيد با رودخانه فراموشی(است که باعث لغزيدن و افتادن دختر در آب جوی 

عاقبت به خانه ی نقاش می آيد ، دختر او می گويد.  اضافه می کندھدايت اين قسمت را به زير ساخت
 نقاشی کردن احوال او، بدنش را تکه تکه می نقاش پس از. خود را تسليم او می کند و در اطاقش می ميرد

آن جا يک بار ديگر به چشمھای دختر که زنده مانده اند . کند و در چمدانی گذاشته به شاه عبدالعظيم می برد
آن گاه در چمدان را می بندند و .  را حفظ کرده اند چشمان ھمان گيرائی فراموش نشدنی گذشته.نگاه می کند

   . به خاک می سپارد) مقايسه کنيد با محل رحم ھای جان بخش(شاه عبدالعظيم  ديکیآن را در قبری در نز
  

   قسمت دوم
. به پايان می آوريم را بوف کورو مفھوم ضمنی وقايع  دن نمو قابطنکته به نکته م از اين جا به بعد

 قايع ويژه، جو فراسلسله و   اين کهثانياود وجود دارمفھوم ضمنی   اوالھيم نشان داين بود کهمان منظور
اميد است اين مھم  .دن باشمیمفھوم ضمنی   مرھون آن وجود خود را و رويدادھای جذاب داستانیزمين

  . حاصل شده باشد
 البته ھردو .س از گذشت از تناسخ دنبال می کنيم پ و روح او راجاودانه خود عمليات دوم قسمتدر 

  ترسو و بسيار،پيوسته بيمار در ھيئت جوانی جاودانهود  خ.مانند قسمت اول در ھيئت انسان ظاھر می شوند
 در ھيئت زنی اغواگر و خودخواه جلوه گر می  اثيری در باره اعمال زنش ظاھر می شود و روحکنجکاو
  . او را لکاته خطاب می کندشوھرش .گردد

د داشته ياه دوم بپردازيم، اين موضوع حائز اھميت بسيار است که ب قسمت  به جزئياتکه قبل از اين
 اين . وارد زندگی جديدی گرديدند در شاه عبدالظيم يکی شدند و اثيرینقاش و روح  جاودانه ی خود که باشيم

 معرفی می کند در شھوت انگيز و زنی پيوسته بيمار زوجی که ھدايت به عنوان جوانی کهبدان معنی است 
 می باشند که  اثيری نقاشی نقاش و روح اودانهج حقيقت انسان به معنی واقعی کلمه انسان نيستند بلکه خود

ھمان ری و اطراف آن منتھا جھانی که در آن به دنيا آمده اند نيز  .اند به يک زندگی دوباره رخصت يافته
  .زاده ھمين شرايط می باشند آن ھا نيز  غير عادی و ازدواج، بزرگ شدنتولد. قرن ھا بعد است

 اميدوار است که بيماری جسمانی اش به ناراحتی ھا پيوسته بيمار جوان بوف کوردر ابتدای قسمت دوم 
بعد . می شود هدانيگردش به وی باز ی ای پس از رسيدگی حکيم سالمتل و.دا دخواھد خاتمه شو بدگمانی ھاي
. است يک بيماری خيلی عميق تراز معمول.  که بيماريش اصال بيماری معمولی نيستمی شوداز آن متوجه 
 از  و ھمسرشخودشری عجيب و ناشناخته که درک آن احتياج به شناخت بھتری از روابط بين يک نوع بيما

  علت بيماری او، اگر بشود آن را بيماری ناميد، چه بود؟. دارد از سوی ديگر انيک سو و شرايط تولد ش
که زوج  فرض می کنيم ، ما ھم مثل ھدايتاثيری و روح جاودانه با درنظر داشتن جنگ کيھانی بين خود

اعمالشان را مورد تجزيه و تحليل با اين فرض د و ن انسان ھای واقعی ھستبوف کورحاضر در قسمت دوم 
پستان يک  از  با او دختری که در يک وقت با او به دنيا آمده وو پيوسته بيمارجوان . قرار می دھيم

 بيمار پيوستهھمسر جوان پس از ازدواج . ازدواجشان اجباری است. می کنند شيرخورده با ھم ازدواج
 از اين کارھای زنش بسيار پيوسته بيمارجوان . مثال با ھرکس و ناکسی می خوابد. کارھای غيرعادی می کند

پس از اين که تمام روابط را بررسی می کند به اين نتيجه . آزرده می شود و به دنبال راه عالجی می گردد
از خود سئوال می کند علت اين .  در دست زنش است عنان زندگی اش در دست خودش نيست، کهمی رسد
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خالصه کالم او به دنبال سرچشمه اين سلطه زنش بر وی چيست؟ زنش اين ھمه قدرت را از کجا آورده؟ 
  .قدرت می گردد

پس از کنکاش فراوان به اين نتيجه می رسد که سرچشمه قدرت فراوان زنش ھمان عالقه مفرط خود او 
ديگرعالقه مفرط خودش است که وی را به نوکری و جاکشی و کارھای شنيع ديگر به کالم . به زنش است

وقتی عميق تر فکر می کند متوجه می شود که واقعه تولدش نيز در اين موضوع . برای زنش وادار می کند
آن .  و زن لکاته اش پدر و مادر واقعی ندارندپيوسته بيماربه ياد داشته باشيم که جوان . دارد بزرگی دخالت

می ھمان پدر نقاش  پيوسته بيماربنابر اين در حقيقت پدر جوان . ھا دو عنصر تناسخ يافته وجود نقاش ھستند
 يک بار ديگر از نظر  را زندگی نقاشما اين موضوع باعث می شود که.  استبوگام داسی و مادرش باشد
  .انيمبگذر

ه ھمين دليل است که بايد آن را يک بار ديگر از اين داستانی است که ما به خوبی می دانيم و شايد بالبته 
توضيح . پيش نگری ھائی در داستان وجود دارد که خواننده ايرانی با آن ھا آشنائی ندارد. زير نظر بگذرانيم

 کامال شبيه به يکديگر بوده پيوسته بيمارپدر و عموی جوان  .اين پيش نگری ھا به فھم داستان کمک می کند
می  ناگار چون تنھا يک م. مادر او می خوابيده اند و ھر دو می توانسته اند پدر او باشنداند، ھر دو با  

عمويش که با . ندمی اندازچالی تاريک  درسياه ناگدھد، آنھا را با مار ب يکی را از ديگری تشخيص توانسته
 رويائی که زن( ناگ، از نزديک شدن به مار واقف بوده ناگته و به ذات مار فرھنگ ھند آشنائی کامل داش

به خاطر اين عمل مار لب او را ميگزد و او درھيئت پيرمردی .  خود داری می کند)می رقصددر جلويش 
 )بوگام داسی (ناگ  زنی که در ھيئت مارفريببرعکس پدرش . خنزر پنزری از سياه چال خارج می شود

 بوف کورن قسمت دوم نا، قھرماديگربکالم .  در می دھد او تنسرسپردگی به شده را می خورد و به ظاھر
  بااو  ھمسریو دليل علت زندگی دوباره آنھا.  بوجود آمده اندداسی بوگام و  اين عمل پدرشدر نتيجه
 رنج وجودم دو  آمدنوجودب باعث  آن تولد يک تولد وجود داشته و تنھا به طور خالصه،.بوده اندھمزادش 

 . در دو دنيای متفاوت شده استکش
نقاش روی . رخ داد) بوف کورشروع داستان  يا ( سال ھا قبل از مرگ نقاش روی جلد قلمدان آن تولد

جلد قلمدان تازه به دنيا آمده بود که پدرش خانواده شان را از ھند به ايران انتقال داد و در شھر ری سکنا 
 بيچارگی دار فانی را در ری پسر آن ھا بزرگ شد، نقاشی روی جلد قلمدان را پيشه خود کرد و در. گزيدند

ی او را از روی چرخه زندگی  جاودانه سعی کرد خود الماپس از مرگش عمويش در نقش . وداع گفت
 روح.  و فتان نقاش قدرت مند تر از آن بود که گمان می رفتاثيریروح .  ولی موفق نشدبخشدرھائی ب
سوی ديگر راه  بغلی شراب و از  برای پائين آوردنخود جاودانه نقاش از يک طرف فعاليت ھای اثيری

ھم تناسخ يافته رخصت ورود به زندگی با  جاودانهو خود و ادر نتيجه . نمائی ھای عموی نقاش را خنثی کرد
  موھبت زندگیحصول  و تمنای  از يک طرفدرگيری آن ھا، يعنی تقال برای يافتن زندگی ابدی. مجدد يافتند

 درپايان نقاش متوجه شد .انتقال يافت قسمت اول به قسمت دوم  ازصورت خود بخوده  ب نيزاز طرف ديگر،
که روحش ھر آن جذابيت خود را به گونه ديگر بر وی تحميل می کند و تقال ھای خود و عمويش را خنثی 

  .او اين کار را برای ارضای تمايالت زندگی انجام می دھد. می سازد و او را در خدمت خود نگه می دارد
 نشان می دھد، بلکه به او کمک پيوسته بيمارال نه تنھا سرچشمه قدرت زنش را به جوان چ داستان سياه

 او تصميم می گيرد اعمال ين کشفپس از ا. می کند تا به نقطه ضعف خودش نيز در برابر زنش آگاھی يابد
 تصميم در اثر اين. سست پدرش احتراز کند اعمال  از قرار دھد و از پيروی خود عمويش را سرمشقمثبت

رفتار می  یسردبا   از اين به بعد، نسبت به زنش واو به قوای خود در مقابل قوای ھمسرش قوت می بخشد
چالی   زنش در سياهرا بابار ديگر او يک  که اگر شودن او می خواھد مطمئ.  او دوری می گزيندد و ازکن

 چال از سياه) غيير نمی کند و ابدی استو مانند عمويش که ھرگز ت (را نخورد فريب او گول بتواند بياندازند
  .يدفردی آزاد بيرون بيا

 در آن دنيا او تمام . باز شد بيمار در دنيای جديدیپيوسته از کشف منبع قدرت زنش، چشمان جوان پس
به نسبت ھر چه بيشتر با زنش آشنا شد . د تمام سخنانش را تجزيه و تحليل نموسکنات زنش را مطالعه کرد و

 توان او با آن ھا مرافعه داشت و مخصوصا به ريشه می شد، کسانی که بسترکسانی که با آنھا ھم  اعمال او،
 در پايان به اين نتيجه رسيد . پی برد بيشتر نسبت به خودشدر پنھان داشتن نھاد مار گونه و نيش کشنده اش

تحت  نيز او را وگام داسیب اين فريبندگی، ه نمود اوسرسپرده پدرش را  مادرشفريبندگیکه ھمان طور که 
 از شرزنش ولی به ھيچ وجه.  شھر را گذاشت و سر به بيابان زد، مشکل اينبرای حل. دارد خود سلطه

عاقبت به اين نتيجه رسيد که به .  مانند سايه در کنارش سبز می شدبه ھر کجا می رفت .خالص شدنی نبود
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اين عمل زنش را . ار را ھم کردھمين ک. گيردب  دوری احساسی و عاطفی ویجای دوری جسمانی بايد از 
  وقتی جريان جدائی به نقطه عطفش رسيد اثرات آن در وجنات زنش ھويدا گشت و.نمودکامال خلع سالح 

 مثل  به قول شوھرش.جذابيت خود را به کل از دست داد و به صورت زنی ميان سال و معمولی در آمد
  . شدگوشت جلو دکان قصابی

 چنين رفتار  ابدا تا کنوناو.  خود را در ميان اوضاعی کامال غير مترقبه يافت بيمارسته پيوھمسر جوان
 مواجه نشده اوبا نين سردی  گاه با چ ھيچدرحقيقت شوھرش.  شوھرش نديده بود طرفغير معمولی را از

 سپس موضوع  ابتدا برادر کوچکش را جلو انداخت ودوباره به دست آوردن عنان امور، برای  بنابراين،.بود
 عکس العمل شوھرش  در ودی ھيچ يک از اين فريب ھا کارگر نگردي خودش را به ميان کشيد ولآبستن بودن

 را به ياد ضعف پدرش و اشتباه بزرگ او در شوھرش حقيقت اين کارھا در. کوچک ترين تغييری پيدا نشد
  ھمچنيناين فريب ھا. ه بودول کرد را قببوگام داسی سرسپردگی به پدرش .  انداختناگچال با مار  سياه

 انداخت که در آن لحظه حساس بين ابديت و نقاش روی جلد قلم دان بيمار را به ياد ضعف پيوستهجوان 
اگر درآينده .  پائين بياورد و جرعه ای از آن را بنوشد به موقع بغلی شراب راه بودزندگی دوباره نتوانست

، بلکه باعث خواھد کرد پدرش را تکرار  نقاش و نه تنھا اشتباھات او وزنش نوزادی به دنيا بياورد، آن نوزاد
  .خواھد افزود  در جھان پيری و مرگبه وجود  رنج ، و خواھد شد به دنيا آمدن نسل ھای ديگر

 بيمار را به پيوسته جوان یخصوصبه زنش به طوربه دنيا به طور عموم و نسبت نسبت عدم عالقه او
  به طوری رسيدهیئنقطه نھا در مراوده با زنش به  کهاو حس کرد. ری در آورد خنزرپنزیصورت پيرمرد

با کاردی که پيرمرد خنزرپنزری برايش .  او را از نابود ساختن زنش باز داردنخواھد توانستکه ھيچ چيز 
اريکی  در کنار او در ت او بود وارد شد،منتظر اطاق تاريکی که زنش در آن بهعزمی جزم با فرستاده بود و 

. ناگ بود و ھم مار بوگام داسیاو ھم زنش بود، ھم . قرار گرفت و حالت غير طبيعی وجودش را حس کرد
 با خون سردی آن وقت. د متھم نمود او تحميل شده بو که به ایھمه آنھا را به خاطر تحمل رنج زندگی دوباره

 بيرون آورد، در کف دستش حدقه بدون کوچک ترين ترديد چاقو را در چشم زنش فرو کرد، چشم را از و
 وارد اطاق خواب زنش شد  بود پيرمرد خنزرپنزری که شکلیکس در ھيئت او. گذاشت و احساس آزادی کرد

 . بيرون آمداطاق خواب از  شده، مانند عموش، پيرمرد خنزرپنزری تمام عيارشخصی که يک در ھيئت لیو
 

 
   يک رمان است؟بوف کورآيا 

عقيده خود را اين گونه ابراز کردم، .  يک رمان نيستبوف کورقيده بودم که  اين عر ب1974در سال 
بوف می خواھم با احتياط فراوان از تکنيک ھا و تجزيه و تحليل ھای مربوط به رمان استفاده کرده درباره "

ی ھيچ نشانه ا. درسرتاسر کتاب تالشی برای ايجاد يک طرح قابل توجه به چشم نمی خورد.  نظر بدھمکور
از ويژه گی ھای منسجم در ايجاد شخصيت و ھيج نشانه ای از وجود يگانگی بين دوقسمت کتاب وجود 

 که مفھوم کسی نمی دانستدر آن زمان اين آگاھی وجود نداشت که راوی داستان بودائی است و ." ندارد
تناسخی نمی که عناصر کسی واقف نبود ھمه اين  و مھمتر از.ضمنی داستان يک سوگواری بودائی است

به کالم ديگر اين آگاھی وجود نداشت که برادری که در سياه چال ماند . توانند دارای پدر و مادر دنيوی باشند
اين اطالعات ھمه چيز را عوض . نه پدر جوان پيوسطه بيمار بلکه پدر واقعی نقاش روی جلد قلم دان است

  .می کند
به عنوان راوی، ھدايت جلو جريان اطالعات بسياری با خود جاودانه الما عالوه بر جای گزين کردن 

ی را مثال عمويش راو.  می کند را سد  آن ھا داستان و پی آمد کارھای عجيب ھایدرباره افعال شخصيت
 وقتی راوی موفق به آوردن  و.برای آوردن بغلی شراب می فرستد ولی چرا اين کار را ميکند معلوم نيست

 درگيریوجود چرا؟ حتی .  که بيھوش می شودکندچنان پريشان می را او  صحنه ای، ی شودم ن شراببغلی
 بين ميل به آزادی ابدی و تالش برای رسيدن به زندگی دنيوی از بطن اعمال اشخاص داستان بيرون عميق

 برای يک  ديگر نيز پنج دليل، بلکهی دھدم به اين سئواالت جواب نه تنھا تجزيه و تحليل حاضر. نمی آيد
ھيچ يک از اين حقايق بدون در نظر گرفتن مفھوم ضمنی بودائی داستان از . می آورد بودن داستان پارچه
 . آوردنی نيستند بيرونبوف کوردرون 

خود جاودانه و روح اثيری در آخر قسمت اول زندگی دوباره می يابند و در قسمت دوم در   .أ 
ا ھريک صاحب شخصيتی آن ھ. ھيئت جوانی پيوسته بيمار و زنی اغواگر ظاھر می شوند

را به کار می برد، از متن داستان معلوم " من"مثال وقتی راوی داستان کلمه . می باشندپيچيده 
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من می تواند نقاش روی چلد قلم دان قبل از . نيست که بيش از يک من در داستان وجود دارد
 در برزخ غوطه می مردن باشد که ما با او برخوردی نداريم يا می تواند خود جاودانه نقاش که

خورد و عمويش در صدد نجات اوست باشد و يا می تواند عنصر تناسخ يافته نقاش در ھيئت 
اگر در ھمنگام خواندن بوف کور به ھويت ھای گوناگون .  پيوسته بيمار قسمت دوم باشدجوان

اين من توجه نکنيم و او را در چھارچوب زمان و مکان درست قرار ندھيم جز سردرگمی 
دختر روی جلد — ھويت دختر نيز مانند ھويت راوی متغير است.زی نصيبمان نخواھد شدچي

 .قلم دان، دختر اثيری در برزخ و زن اغواگر در قسمت دوم داستان
 شد با ھمان شدت از قسمت اونسبت به دختر اثيری که باعث سقوط  جاذبه شديد خود جاودانه  .ب 

 .اول به قسمت دوم وارد می شود
از بخش —تالش برای ابديت و تالش برای زندگی دنيوی—شخصيت ھای اصلیدرگيری بين   .ج 

 . به بخش دوم وارد شده و موضوع اصلی اين قسمت می گردداول
عموی نقاش که در بخش اول موفق به رھا نمودن برادرزاده اش از چرخه زندگی نشد، در   .د 

يقت او چاقوی در حق. بخش دوم در ھيئت پيرمرد خنزرپنزری به اين کار موفق می شود
 در باره عمو مھمنکته . مخصوص بيرون آوردن چشم زنش را برای برادر زاده اش می فرستد

در گذشتن از قسمت اول به قسمت دوم اين است که به غير از دو عنصر تناسخ يافته او تنھا 
 . که گذشت قرون در او تاثيری نداشتهکسی است

در .  سرنوشت شخصيت ھا را معين کرد در دادگاه خدای مرگ ایدر قسمت اول محاکمه  .ه 
اين بار زن اغواگری که با سلطه . اين رل را بازی می کندی قسمت دوم اطاق خواب تاريک

 مدرکی برای نشان دادن دلبستگی شوھرش به او در  در آخرکامل وارد قسمت دوم می شود،
 . شوھرش در ھيئت پيرمرد خنزرپنزری اطاق خواب را ترک می کند ونيست شدست

  
با وجود اين تفاوت ھا و با در نظر گرفتن آنھا، بخصوص با کشف راھی برای درک منطقی 

 کامل  کوتاه و يک رمانبوف کورمی توان به سئوال باال پاسخ مثبت داد و گفت  سلسله وقايع داستان
 و  با طرحی غير عادی به ھم ربط دارند و بازيگران خارق العاده، جو عجيبکهاست  در دو بخش

  . می افزايندآنمان و مکان تغيير پذير به کليت ز
  

  
  چرا فھميدن بوف کور مشکل است؟

در پائين به توضيح چند تا از اين عوامل .  شرکت دارندبوف کورعوامل زيادی در غامض نمودن درک 
ک يکی اين است که ھدايت ي. ردازيم غير بودائی را مشکل می کنند می پ برای خوانندهبوف کورکه فھميدن 

 يا به طور کلی تر ،خواننده ايرانی. سوگواری بودائی را به عنوان مفھوم ضمنی داستان به کار می برد
  . با اين مفھوم آشنا نيستند و اگر ھم باشند بين آشنائی، شناسائی و درک راھی طوالنی است، خواننده مسلمان

عنوان راوی با خود جاودانه  به الماعالوه بر اين ھدايت اين مفھوم ضمنی را با عوض کردن جای 
 کار می کند و الماتحت ھدايت ھمان طور که توضيح داده شد در سوگواری خود جاودانه . مشکل می کند

 خواننده فقط اعمال انجام بوف کوردر .  طرز کار، دليل انجام کار و پی آمد آن را برايش توضيح می دھدالما
در نتيجه خواننده برای سئوال . مد ھای اعمال از قلم افتاده است و پی آالماراه نمائی ھای . شده را می بيند

 ھرچه اين  اعمال دامنه دار تر می گردند .ھائی که يکی پس از ديگری در ذھنش جمع می شوند جوابی ندارد
در پايان بخش اول خواننده می داند که . گرددال ھا بيشتر می شود و عاقبت به سردرگمی منتھا می ئومقدار س

اقات عجيب و غريبی برای يک نقاش روی جلد قلم دان در سال ھای قبل از حمله مغول افتاده ولی دليل اتف
اميدش اين است که بخش دوم اين ابھامات را زايل خواھد . حدوث اين اتفاقات و پی آمد آنھا برايش مبھم است

  .کرد
 درباره پدر و عمويش ته بيماریدر اين بخش جوان پيوس. در بخش دوم اطالعات مھم تری از قلم افتاده

خواننده که . نمی بيندعمويش را مار می گزد ولی به پدرش آسيبی نمی . در سياه چالی صحبت می کند
 چون گفتار . اين بخش معلومات بيشتری درباره نقاش روی جلد قلم دان بدھد نا اميد می شوداستاميدوار 

داستانی که با داستان قبلی ربطی .  به وجود می آوردجوان درباره پدر و مادرش داستانی ديگر در ذھنش
  .ندارد
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پدری که جوان پيوسته بيمار . در واقع، ھمان طور که در باال ذکر شد، اين دو بخش به ھم متصل ھستند
يم که عناصر تناسخ يافته منتھا ما نمی دان. قلم دان نيستبه خود نسبت می دھد کسی جز پدر نقاش روی جلد 

اين کشف ھمه چيز را عوض می کند و وقايع سياه چال . دنيوی ندارند و نمی توانند داشته باشندپدر و مادر 
بر  وجود جوان پيوسته بيمار قرن ھا قبل از ، در کتاب قبل از شروع داستانرا از وسط قسمت دوم کتاب به

  .می گرداند
. سرراستی از آب در می آيد را در مفھوم ضمنی بودائی آن می گذاريم داستان تقريبا بوف کوروقتی 

 به شھر ری داستان درباره ماجراھای خود جاودانه بجه ای است که او را از سرزمين اصلی اش ھندوستان
. پسر در شھر ری بزرگ می شود و شغل نقاشی روی جلد قلم دان را پيشه خود می سازد. در ايران آورده اند

ی اش در برزخ بر سر ماندن يا نماندن بر چرخه زندگی وقتی نقاش می ميرد، خودجاودانه اش با روح اثير
  .)  مراجعه شود"خالصه بوف کور"برای معلومات بيشتر به . (درگيری پيدا می کنند

  
  
  
  بوف کور یمفھوم ضمني معنی

 را ميتوان در چندين سطح و به چندين گونه تجزيه و تحليل کرد و ھر يک از آن سطوح معنی بوف کور
 رابطه و ادازنظر اجتماعی مورد بحث قرار د شود می  را بوف کورمثال  .ائه خواھد دادجداگانه ای را ار

يا نظر شخصی  گذرانيد را از نظر ، مخصوصا رابطه آن ھا با زنش و اطرافيانشپيوسته بيمارجوان بين 
 يتاد ھنظر بحثی کلی درباره  می توانھمچنين. درباره زن و ازدواج بررسی کردبه طور کلی ھدايت را 
او از دين . نبودبدون شک ھدايت طرف دار اسالم . دين زردشتی و يا دين بودائی داشتسالم، اراجع به 

دين بودائی بود و درباره د و در شناخت رابطه بين ايران باستان و اين دين کوشا تی پشتيبانی می کرزردش
 را يک پديده بوف کورلی ھا  خي. داشت و عالقه و دانش خود را محفوظ نگه می  گفتیصراحتا چيزی نم

بوف در راه  فھميدن معنی . ندده اھنری قلمداد کرده اند و حال آن که ديگران نظری نيھيليستی نسبت به آن دا
برای بھتر فھميدن اين جوانب را  ی ھمهبايد   وھستند ارزشی مخصوص به خود موارد دارای اين تمام کور
  .دنبال کردکور بوف

 نوشته ھای پيش تر اين نويسنده، به جر و بحث در ھيچ يک از آن سطوح نمی پردازد  اين نوشتار، مانند
 تا چه اندازه معنی کلی مفھوم ضمنیاين که درباره .  استبوف کور"  مفھوم ضمنیمعنی "و تنھا پی گرد 

از " رستم و سھراب" داستان مفھوم ضمنیمثال در .  نيستاتی در دست معلومخواھد داشتداستان را در بر 
و اين طور چيزھا ھفت خوان رستم و زيبائی ھای شھر سمنگان وکباب کردن بره آھو در کنار چشمه زار 

 و ايرانی رنگ رزمی داستان  به تا اضافه کردهبه داستان فردوسی شاخ و برگ ھا را آن نبود چونخبری 
 ھند و مفھوم ضمنیدر " ھرابرستم و س " داستانمعنی واقعی .دبياوراز ھيئت يونانی بيرون  و آن را دھدب

 داستان مفھوم ضمنیمعنی . به طور آشکار ذکر نشده  نيز در باز نويسی يونانی و ايرانی آن يااروپائی آن و
 درون عشق پدرفرزندی است که اسطوره نويس يونانی به طريقی و فردوسی طوسی به طريق ديگر از در

.  بودائيش بيرون خواھد آمدمفھوم ضمنیروزی از بطن  نيز بوف کورمعنی .  بيرون آورده اندمفھوم ضمنی
 و در بين قسمت ھای  که تناسخ در روابط بين قھرمانان داستان رایاتيم اين است که ابھامه اآنچه ما انجام داد

  .يمتاز ميان برداشتا اندازه ای به وجود آورده اول و دوم داستان 
ن نقاش روی جلد قلمدادر قسمت اول ، . قليد است ت ديگرباوری يابوف کور مفھوم ضمنی يکی از معانی
عمويش و مطابق سليقه مردم ھند تمام زندگی خود را صرف کشيدن يک او به دستور. نماد ديگرباوريست

نقاشی بخصوص می کند بدون اين که بداند اشخاصی که نقاشی می کند کی ھستند و اعمالی که انجام می دھند 
 آن قدر در ذھن او در حقيقت اين نقش .مند ھستنده ر به اين نقاشی عالقا اينقد چرا ھندی ھوند چه معنی دار
و به پيرمرد نشان  از آن استفاده می کند  ھنگام پائين آوردن بغلی شراب در نقاش روح اثيریاقتدار دارد که

  . جھان مادی است در قيدو  او چشم ھای جاودانه ھنوز در بندخودمی دھد که 
ی جوانربوف کو قسمت دوم نھاد تناسخ يافته ھمان نقاش در. مندی برعکس تقليد استخودباوری يا خرد
وقتی . و برای فھميدن اوضاع اطراف خود ھمه چيز را مورد مطالعه قرارمی دھدا .بسيار کنجکاو است

باعث ناکامی ھای او در زندگی می   چشم زنشبخصوص  و جذابيت زنش در حقيقتمتوجه می شود زنش،
با خون  در پايان نيز، وقتی زمان عمل فرا می رسد، .می گيرد آن چشم را از ميان برداردميم تصباشد، 
 او را از يک نقاش  اشخردمندیمی توانيم بگوئيم .  را نابود می کند اوبدون کم ترين پشيمانی و  تمامسردی
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 د تا بتواند به قادر کر اين تغيير او را.دکر مبدل  تمام عيارروی جلد قلمدان به يک پيرمرد خنزرپنزری
 قضاوت  دوره گرد، قصاب، قاری قرآن و ديگران ھایگزمهارھای قضاوت مردم ری بنشيند و درباره ک

  .کند
 موضوع بسيارھدايت به اين .  استبوف کور مفھوم ضمنیدادگستری يا قضاوت يکی ديگر از معانی 

  داستاندر" پت. " استفاده می کند نيز"گردسگ ول"و " حاجی مراد" و از آن در داستان ھای است مند عالقه
. مجبور می شود به خاطر اميال درونيش صاحبش را رھا کند و به دنبال ماده سگی برود" سگ ولگرد"

در اطراف برج ورامين سگ دو می زند دو سال آزگار .  گران تمام می شودعاقبت اين تصميم برايش خيلی
  حاشيهبه ش چادر حاشيه زنی که بها طور حاجی مراد اشتباھھمين.  خواری می ميرد ذلت وتا عاقبت در
  در ميان جمع شالق می خورد و جريمه می دھد،خاطر اين اشتباهبه .  سيلی می زندشباھت داردچادر زنش 

  .می شود  دوست داشته اش زنمجبور به طالق دادن
يم به کار می ه ا اشاره کردھا ھدايت بسياری از فنون داستان نويسی اش را که قبال به آن بوف کوردر 

 خاکیمحتوای کيھانی و ظاھر بوف کوراھميت فراوان دليل . گيرد و اثری حائز اھميت فراوان ارائه می دھد
به اين درگيری  پوچیو در سطح زمينی  آرزودر سطح کيھانی درگيری بين سرنوشت و . داستان است

 سرنوشت و آرزو چه نقشی در زندگی انسان ھا شودمی داده عالوه بر آن نشان . تصوير کشيده می شود
  توانائیباانسان ھدايت نشان می دھد که . ھستند فايده  و بیبی معنیبازی می کنند و در سطح کيھانی چقدر 

دليل اين  .استبا شکست روبرو دائم لی با اين وجود و  شدهزاده آرامش درونی رسيدن به اوج عجيبی برای
تا کافی است قدرت  آن از ایذرهتنھا  .ه شدهددا در دست آرزو قرار  کهاست بی حد و حسری قدرت شکست
  .بماند  حيرانرزو آزير سلطهدر   عمر عمرھاینانسا

 را قدمی غول آسا از کناره اين دنيای خاکی به حضيض، به آن جا که بوف کورمی توان به حسابی، 
 شرح بوف کوربه حسابی ديگر، .  حساب آورد سکنا دارند به،ی فاتحجاودانه  خودھای  اثيری مغلوبارواح

 به آن جا که رنج، پيری و مرگ را راھی ، موفق به اوج ادراک و تمرکز استجاودانهصعود خودھای 
  .نيست

يک درگيری که پس از .  است درنھاد انسان ھاابديت و آرزو شرح يک درگيری کيھانی بين بوف کور
برد و باخت در اين . نيستايانی  پ راو زندگی اشسازی می کند باره طور مرتب خود را دوه  ب،بوجود آمدن

در آن محکمه نيلوفر سفيد . دنزر پنزری معين می شو پيرمردی ختوسط برزخی درگيری در محکمه ای
 اتھام بوف کوردر . عالمت رھائی از چرخه زندگی و نيلوفر سياه عالمت متھم شدن به زندگی دوباره است

  .  و آرامش ابدی استجاودانگی باعث حصول ناگ ھراس و نيش زھرآلود مار به زندگی دوباره باعث
 را با تجزيه و تحليل نقش قھرمانان آن و بدون در نظرگرفتن بوف کورکسانی که سعی می کنند معمای 

 حل کنند، بدون ترديد پيام ھدايت در اين اثر عميق را در آن  و خاکیکيھانی شخصيت ھایابعاد برزخی و 
ما  . گرفته اندقرار  يز از ھمامتم زندگی و آرامش در دو قطب :ھدايت با صدای قرا می گويد. د يافتنخواھن

راه تنھا . دارد می  جدا نگهآرامش ما را از خواھی نخواھیآرزو . به آرامش پدرور می گوئيمتولد در ھنگام 
 ی مانند بوفروی زندگی ببنديم و آرزو را دوربزنيم، چشم ھايمان را به آرامش ابدی اين است کهرسيدن به 

  .نگاه کنيموجود و پوچی کور به ژرفای بيھودگی 


