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 چند نکتھ ابتدائی
صادق بوف کوراین خالصھ بر اساس مقالھ ای تحت عنوان "مفھوم ضمنی بودائی 

بھ  بوف کورقبل از ارائھ خالصھ داستان  1شده. ایرج بشیری نوشتھدکتراثر ھدایت" 
 ید:ھ فرمائنکات زیر توجّ 

شامل رمز و  بوف کور را بخوانید. بوف کورقبل از خواندن این خالصھ کتاب  .أ
خواندن این رازھای مخصوص بھ خود می باشد. آن رمز و رازھا بعد از 

 واھند بود!ازی نخخالصھ قابل بازس
 نیست. بوف کورخالصھ کتاب  ،است بوف کوراین خالصھ داستان  .ب
ً  بوف کورداستان  .ج شروع  بوف کوردو نسل قبل از آغاز داستان در کتاب  تقریبا

 می شود.
بخش  و وقایع استضمنی بودائی  فھومدارای م کوربوف داستان  لقسمت اوّ  .د

پائین درباره  رد ی دارد.ھمخوانبا وقایع سوگواری ھای بودائی  اّول کتاب
نمی این معلومات بدون . سوگواری بودائیان معلومات الزمھ داده خواھد شد

ار بھ کنھ ساخت و جبران کردآن ھا را  ابھامات حاصلھ از عدم دانش برتوان 
 رسید. کوربوف داستان 

اتفّاق می افتد.  بودائی در برزخ بوف کورقسمت مھّمی از وقایع بخش اّول  .ه
، از طریق غیر از آن ھا کھ در ابتدای داستان ھستند ،قھرمانان داستان ھم

. بنابراین روابط این جھانی آن ھا ناپایدار است. می شوند طوربمتناسخ بھ ھم 
و عمویش و  نقّاش روی جلد قلمدان روال زندگین نستن این مطلب بھ فھمیددا

کمک می کند. این دانش ھمچنین بھ بھتر شناختن  با یک دیگر ھاارتباط آن 
داستان قھرمانان قسمت دّوم  ارتباط او با لّکاتھ و و بخش نخست موجود اثیری

از  با وجود این کھ قرن ھا بعدقھرمانان بخش دّوم،  چونکمک می کند. 
 اّول ھستند. بخشنسخھ تناسخی قھرمانان  ،ندمی شواده سمت اّول زقھرمانان ق

توضیح دقیق اعمال و احساسات  صرفخود را  ھدایت ھمھ ھمّ  بوف کور،در  .و
عناصری کھ در ھیئت انسانی ظاھر می شوند می کند و از بیان ھرگونھ 

نتایج  تنھا و خود دارای می کند در داستان پیش آمدھا توضیح درباره علل
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. این روش یک سلسلھ سئوال ھای را نشان می دھد و بزرگ می کندلھ حاص
 د. در پایان، وقتی ھمھ این سئوالروی آموجود ھ ببی جواب در ذھن خواننده 

ھدایت از  می گیرد. ائی بھ خودیک حالت معمّ  داستان بی جواب می مانند ھا
م ھ »سگ ولگرد« و  »سھ قطره خون « ھای روش در نوشتن داستان ینھم

چنان  را اعمال و رفتار دیوانھ ھا »سھ قطره خون«  داستان استفاده کرده. در
 یمآن ھا ن ھای گوئیپرت و پال  علّتکھ خواننده متوّجھ  می دھد طبیعی جلوه

 درک وکند معنی دار آن ھا را  تارفگ و سعی می کند با بکار بردن منطقشود 
 . نماید

را داستانی یک پارچھ  بوف کورآسانی بھ  توانستیمنمی  در گذشتھ علت این کھ .ز
اقعی نبودند و وی ت ھاشخصیّ  ی داستانت ھاشخصیّ  این بود کھ قلمداد کنیم

اعمال و  نمی شد و نی قرن ھا از یک دیگر فاصلھ داشتنداز نظر زما وقایع
می دانیم  کھحاال  . ولیربط داد رفتار قھرمانان را بھ نحوی منطقی بھ ھم

 مسئلھھستند نخست بخش  ھای قھرمان نسخھ تناسخیدّوم قھرمان ھای بخش 
 .شوندمی  ت بھ آسانی یکیقسم و دو خود را می یابد حلّ 

کرد کھ چنبر زده و  تشبیھرا بھ یک مار کبرا  بوف کور تواناز نظر کلّی می  .ح
نمی توان بھ . بنابراین سر و تھ آن را ھستندسر و دمش در زیر چنبر پنھان 

بلند می کند، ھمھ چیز  قتی مار بیدار می شود و سرتشخیص داد. ولی وآسانی 
در بخش دّوم داستان سر مار است.  درد. فرض کنید سیاه چال روشن می گرد

د ند و نشان می دھنسیاه چال کلید فھم داستان می شو وقایع توی صورت آن
بفھمیم و آن را چھ گونھ ھدایت چگونھ داستان را طرح ریزی کرده و ما باید 

این خالصھ را از وقایع توی سیاه چال  نیز ما دلیلبھ ھمین  کنیم.ارزیابی 
 شروع می کنیم.

 آن کھ نمی توان تمام نظر این دارای جزئیّات بسیاری است. از بوف کور .ط
 در» داستان  ساختار« گنجانید، قسمتی تحت عنوان  ای خالصھ ات را درجزئیّ 

 .کنیممی  اضافھ خالصھ آخر این
 
 

 خالصھ داستان
را بر اساس مفھوم ضمنی بودائی آن بررسی کنیم می توانیم داستان  بوف کور اگر

در ھندوستان، یکی از دو  ،را این طور خالصھ کنیم: در اعصار قبل از حملھ مغول
برادر دو قلو کھ دارای یک قیافھ و یک اخالق ھستند دین لینگا را می پذیرد و با دختر 

اصھ باردار می شود و ازدواج می کند. رقّ  اصھ ای کھ در معبد لینگا می رقصدرقّ 
اصھ ھم بستر پسری بھ دنیا می آورد. کمی بعد، برادر دو قلوی شوھر نیز با ھمان رقّ 

 است. ھ جوان پدر بچّ  دوآن یک از  کدام معلوم نیست از آن بھ بعد. می شود
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می قرار  در سیاه چالی ناگبا یک مار  ت پدر، دو برادر رابرای معلوم کردن ھویّ 
 نالھ ای بھ گوش رسیدنپس از  .دمار ناگ لب یکی از برادران را می گز دھند.

یکی از برادرھا در ھیئت  ،مخلوط با خنده ای چندش آور بھ گوش می رسد دلخراش
ھ می از سیاه چال خارج می گردد. وقتی متوجّ  با لبی شکری پیرمردی خنزرپنزری

 .ش را بھ دست برادر دیگر می سپارندھ و مادرھ را نمی شناسد، بچّ شوند کھ او بچّ 
 

*** 
 

در این جا سئوال محوری این است: مار ناگ در سیاه چال چھ رلی بازی می کند؟ 
کسانی کھ با فرھنگ بودائی آشنائی دارند می دانند کھ مار ناگ بھ بودا کمک می کند 

ک رمان برسد. ھدایت، بھ عنوان ی نیرواناتا بتواند امور دنیوی را رھا کند و بھ 
اشاره نمی کند و آن را بھ حساب دانش خواننده می گذارد.  اساسی نویس، بھ این نکتھ

دلیل  را بھ این این کاراو بھ تنھا چیزی کھ اشاره می کند ھویّت مار، یعنی ناگ، است. 
، پیام پیامی نھفتھ است او کھ در متن داستان اش برساند بھ خواننده بتواند کند کھ می

ر ناگ، لب شکری کسی کھ از با در نظر گرفتن ما ،امورنده واقف بر . خوانآزادی
بھ این نتیجھ می رسد کھ این  ،بّچھ را نمی شناسد و این کھ ،سیاه چال بیرون می آید

 .گردیده است کامالً آزادفردی و  رھا شدهجھان ماّدی  از یکلّ  طورشخص بھ 
 سیده بھ نظر خوانندهگوئیم این شخص بھ مراتب واالئی روقتی می ممکن است 
د ولی این عین حقیقت است. او شخصی وارستھ است کھ برسکمی عجیب  غیر بودائی

از قید زمان و مکان رھا شده. شخصی است قوی کھ می تواند در عین زمان در ھمھ 
 ،یاتخصوصّ  نبا در نظر گرفتن ای ،جا حاضر باشد و ھمھ چیز را کنترل کند. ھدایت

را » عمو«عنوان  بھ او کھ ما در این جا آورد می بھ وجود یچند جنبھ ا یک قھرمان
کاپیتان، راننده کالسکھ نعش کش و  ،الما می دھیم. رل ھائی کھ عمو بازی می کند

 گور کن در بخش نخست و قّصاب و پیر مرد خنزر پنزری در بخش دّوم است.
 

*** 
 

 بھ م داسی و پسر رابوگا ،پدر بقیّھ داستان. با مرور زمان بر می گردیم بھ حاال
 اختیار اقامت محقّر ری در خانھ ای اطرافو آن ھا در  آوردمی  در ایران شھر ری

می کنند. در آن موقع ری شھر بزرگی بوده و بھ ھمین دلیل می توانیم بگوئیم کھ ورود 
 .باشدسوز مغول بوده  قبل از حملھ خانمانباید آن ھا بھ ری 

م دان اشی روی جلد قلنقّ حرفھ  در جوانی ود وی بزرگ می شر حوالیدر  ھبچّ پسر
 .و قسمتی از خانھ را بھ استودیوی کاری خود اختصاص می دھد کندانتخاب می را 

با عموی خود در تماس است. عمویش نقّاشی  بھ عنوان یک نقّاش در طول این مّدت
 ھر وقت عمو، و پولش را برایش می فرستد. در ضمن ھای او را در ھند می فروشد
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بھ  ، خارج از حیطھ زمان و مکان،حّس می کند برادر زاده اش بھ او احتیاج دارد
 و بھ او کمک می کند.  خود را بھ کنار او می رساند طور معجزه آسائی

اش روی جلد قلم دان از روزی شروع می شود کھ نقّ  داستان، بوف کور در کتاب
عمویش در این  2پا کرده اند.دنیا رفتھ و خانواده اش برایش یک سوگواری بودائی بر

را بازی می کند. این طور کھ معلوم می شود  الماسوگواری شرکت می کند و رل 
تنھا عکسی می باشد.  از قید زندگی برادر زاده اشش رھا نمودن نقّا نقشھ کلّی عموی

 :است. او می گویدکھ نقّاش روی جلد قلمدان می کشد این عکس 
 

م کھ زیرش پیر مردی قوز کرده ھمیشھ یک درخت سرو می کشید
شبیھ جوکیان ھندوستان عبا بھ خودش پیچیده، چنباتمھ نشستھ و دور 
سرش شالمھ بستھ بود و انگشت سبابھ دست چپش را بحالت تعجب بھ 

روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده باو گل  -لبش گذاشتھ بود 
-ب فاصلھ داشت چون میان آنھا یک جوی آ –تعارف میکرد  3نیلوفر

...4 
 

بھ نظر نقّاش عجیب می آمد کھ نقّاشی ھایش در ھندوستان خریدار داشتند. ھمان 
طور کھ ذکر شد عمویش نقّاشی ھای او را در ھند می فروخت و پولش را برایش می 

د. ولی با در ک نواخت و فاقد الھام تصّور می کنفرستاد. خود نقّاش نقّاشی ھایش را ی
بلکھ  ھستند،وم ضمنی داستان آن ھا نھ یک نواخت و نھ فاقد الھام نظر گرفتن مفھ

نشان می  گام گذر از برزخدر ھن بودائی رامؤمن لحظھ بسیار حّساسی از زندگی یک 
ند کھ ن. می توانیم بگوئیم عکس ھائی کھ او می کشید ھمان رلی را بازی می کدندھ

برای شیعیان،  ،ه وقایع کربالدربار تعزیھ ای پرده تعزیھ، مثالً  یک عکس ھای روی
کشیده شده اند و  ، شمر، ذوالجناح و اھل بیتآن پرده امام حسین بازی می کنند. روی

، رل و حرکات بخصوصی دارند و این شکل ھا، رل ھا و شکل افراداز آن ھر کدام 
آگاھی کامل  ھاحرکات خود دارای معانی بخصوصی ھستند کھ مؤمن شیعی از آن 

ھم  افراد روی پردهھ روی پرده افکار خود را با اعمال قع شنیدن قصّ و در مو دارد
 .، داستان را دنبال می کند و نسبت بھ آن عکس العمل نشان می دھدآھنگ می کند

ای کھ او می  چنین پرده ای بکشد. آیا پرده در ھندوستان یک یھند یکفرض کنیم 
ھندی از این  یک نویسنده مدر ایران خریدار نخواھد داشت؟ ھمین طور فرض کنی کشد

خود درباره پرده بھ عنوان مفھوم ضمنی استفاده کند و داستانی برای خوانندگان ھندی 
آیا  .رداسمی از افراد دیگر روی پرده نب ذوالجناح غیر ازولی بھ  بنویسد وقایع کربال

                                                
 2 -  توّجھ کنید کھ در بوف کور ابتدای کتاب با ابتدای داستان فرق می کند.

لوفرھا داده نشده، از طریق مفھوم ضمنی می بینیم کھ در آن جا ھمھ نیلوفرھا سیاه ھستند. دلیل آن این است کھ گرچھ در این جا رنگ نی -
  3بودا شدن کار آسانی نمی باشد. 

  4 - صادق ھدایت، بوف کور، انتشارات امیرکبیر، ١٩٧۵، ص ١٣-١٢.
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توضیح اتّفاقات در  پژوھشگر ھندی برای نمی تواند وسیلھ ای جھتکلمھ ذوالجناح 
شرح کاملی درباره ھویّت، رل و اھمیّت  دریافت آیا بدون ؟ از آن مھم تر،گردد داستان

قابل  وبرای خوانندگان ھندی ا نویسنده ھندیداستان  ،افراد و افعال مربوط بھ آن پرده
  فھم خواھد بود؟

ما را بھ فھمیدن  ھمان رل ذوالجناح را بازی می کند و برای ما» مار ناگ«
ھدایت راھنمائی می کند.  پیام و پیام آزادی خواھی بودا، و در نھایتچگونگی زندگی 

دارد مفھوم ضمنی بودائی  کھ متنینخواھد توانست خواننده ایرانی واضح است کھ  پر
چگونگی زندگی  درک کند و بھدرباره برزخ بودائی  کافی اطّالعات بدون داشتن را

درباره اتّکاء بھ نفس و  واھانھ ویو پیام آزادی خ نویسنده ای چون ھدایتقھرمانان 
 . پی ببرد عقب زدن قوانین پوسیده قرون وسطائی

 
 
 بھ عنوان مفھوم ضمنی بودائی برزخ

 ساختھ شده کھ عبارتند از بودائی ھا عقیده دارند کھ وجود انسان از سھ عنصر
کھ پس از مرگ  باور دارد مؤمن بودائیجسم دنیوی، خود جاویدان و روح اثیری. 

دو  ، در این جھان می ماند وخانھ ای بوده مانندکھ برای دو عنصر دیگر  ،دنیوی جسم
بھ  ،برزخ می شوند. در برزخ خود جاویدان و روح اثیری ھر یکوارد عنصر دیگر 
خود بھ طور خالصھ،  د.ننقشھ بخصوصی برای ادامھ حیات دار ،طور جداگانھ

 زندگی می خواھد بھوح اثیری ر و می خواھد از چرخھ زندگی خالصی یابد یدانجاو
 باز گردد. گذشتھ

راھنمائی می کند.  ،ھستیاز جھان  یعنی از بیرون از برزخ، الماخود جاویدان را 
در تاریکی نور درخشانی  گوید می کھ در برزخ سرگردان است یدانخود جاو بھ الما

کنی  تمرکزم روی آن نورخود را  ھمّ تمام  در باالی سر تو پنھان است. می خواھم تو
در تاریکی د کھ ھشدار می دھ یدان. او بھ خود جاویرا از خود ساز نور آن و

وجود  یصورت اشباحھ ب (یعنی خود جاویدان) و افکاری از گذشتھ ی وی تجربیّات
نور درخشان سعی  برای پیدا کردن او و جستجوی او کھ در ھنگام تمرکز دارند

ن را بھ تحلیل مرکزش بر روی نور درخشالھ او خطور کنند و تدر مخیّ  خواھند کرد
  باید تنھا بھ نور درخشان فکر کند. ببرند. خود جاودان

رھا  کھ می خواھد از چرخھ زندگی یدانبر عکس خود جاوھمان طور کھ گفتیم، 
حصول زندگی  شرطا . امّ باز گردد گذشتھ زندگی بھ می خواھدروح اثیری  شود،
 یدانخود جاو شدنش تولّددوباره مھنگام  در ت کھدر این اس روح اثیری برای دوباره
و  در برزخ، بھ تحلیل بردن تمرکز خود جاویدان ،. بھ این جھتباشداو ھمراه  یدبا نیز

می در صدر تصمیمات روح اثیری قرار نور درخشان محروم کردن او از رؤیت 
تمرکز او  هدرخنھ کر لھ خود جاویدانشده در مخیّ  ی. او سعی می کند بھ ھر ترتیبگیرد

 را بر ھم بزند.
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و روح اثیری در محکمھ خدای مرگ معلوم می  خود جاویدان چگونگی سرنوشت
شود. خدای مرگ کھ بھ انواع نشان ھای مرگ مزین است در صدر مجلس می نشیند 

و  مشاھده می کند داشتھکھ در دست چپ خود نگھ  کارماو اعمال دیگران را در آئینھ 
 .می فرستد دوبارهزندگی  مّحل رحم ھا برای انا و یا بھرا یا بھ نیرو ارواح

 خدای مرگ می رسند، بھ محکمھ خود جاویدان و روح اثیریکھ  مّدتیدر طول 
از  و افکار گذشتھ اش را تجربیّاتبا تمرکز شدید خود  توانستھ استیا  خود جاویدان

حکمھ، روح اثیری اش ، در میا نتوانستھ. اگر توانستھ باشد و دنگھ دار لھ اش دورمخیّ 
آن طرف  دھد. خدای مرگ درمی  بھ خدای مرگ وبا خود می آورد  ریگ ھای سفید

را از  خود جاویدان با رؤیت ریگ ھای سفید، و از آن دو نشستھ رودخانھ فراموشی
» پریتا«  ح سرگردان یااروا او را بھ مّحلروح اثیری  می کند وچرخھ زندگی رھا 

  .دمی فرست
، رددور نگھ دا اشویدان نتوانستھ باشد افکار گذشتھ اش را از مخیّلھ اگر خود جا

 ریگ ھای سیاه خود جاویدانروح اثیری  ،ھمین است اکثر بودائیانسرنوشت  البتّھ کھ
بھ خدای شتن از رودخانھ فراموشی آن ھا را ذبھ ھمراه می آورد و سعی می کند با گ

 در اثر کھ خنده چندش آوری می کندخدای مرگ از دیدن ریگ ھای سیاه  .ددھبمرگ 
روح اثیری  ،. در اثر ھمین خندهودمی ر ھوش قرار می شود و ازبی یدانخود جاو آن

ریگ ھای سیا ه بھ خدای مرگ در ھنگام گذر از رودخانھ فراموشی برای دادن نیز 
و آب او را بھ محل رحم ھا می برد. در آنجا خود  .می لغزد و در رودخانھ می افتد

 5و روح اثیری با ھم وارد زندگی جدیدی می شوند. یدانجاو
 

 مفھوم ضمنی و داستان ھمخوانی 
بر می گردیم. نقّاش در  بوف کوربا در نظر داشتن توضیحات باال بھ داستان 

را جشن گرفتھ  سیزده بدر مردم شھراطاقش مشغول نقّاشی است. در بیرون از خانھ 
بھ خانھ اش می آید. نقّاش  ،ھرگز او را ندیده کھ نقّاش ،نقّاشعموی اند. بناگاه، 

 عمویش را این طور مّعرفی می کند:
 

عمویم پیرمردی بود قوز کرده کھ شالمھ ھندی دور سرش بستھ بود، 
عبای زرد پاره ای روی دوشش بود و سر و رویش را با شال گردن 
پیچیده بود، یخھ اش باز و سینھ پشم آلودش دیده می شد. ریش کوشھ اش 
را کھ از زیر شال گردن بیرون آمده بود می شد دانھ دانھ شمرد، پلک 

یک شباھت دور و مضحک با  –ھای ناسور سرخ و لب شکری داشت 

                                                
 وز است. ما در این جا تنھا خالصھ ای از آن را آوردیم.شبانھ ر ۴٩ناگفتھ نماند کھ مّدت اصلی گذر روح در برزخ بودائی  - 

 The Message of Hedayat," Studies in Islam, January"برای معلومات بیشتر، نگاه کنید بھ ایرج بشیری، 
1980, p. 43. 
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من ھمیشھ  –من داشت، مثل اینکھ عکس من روی آینھ دق افتاده باشد 
 6شکل پدرم را پیش خودم ھمین جور تصور می کردم...

 
را در برزخ راھنمائی  او یدانآمده تا خود جاو فیبھ خانھ متوّ  کھ المائیعمو، مثل 

 کھ ھمان خود جاویدان کند می رود و در گوشھ ای چنباتمھ می زند و می نشیند. نقّاش
پیش از این در برزخ ھستند و جدا از  ،و دختر اثیری کھ ھمان روح اثیری است نقّاش

الھام  عمو بھ نقّاشد. نمی باش برای زندگی آینده خود ھای پیش برد نقشھھم در تالش 
می کند بغلی شراب مخصوصی را کھ در باالی رف در پستوی تاریک اطاقش گذاشتھ 

 نقّاش روی چھارپایھ ای می ایستد تا دستش بھ آن برسد. اند پائین بیاورد.
و عالقھ نقّاش  از خانھ از طرف دیگر، دختر اثیری از جشن سیزده بدر در بیرون

وارد سازد.  نقّاشخود را در مخیّلھ  بھ وسیلھ آن سعی می کند بھ دیدن آن استفاده کرده
در  نقّاشوقتی . بنابراین، برسدبغلی شراب  بھ نقّاش دست نقشھ او این است کھ نگذارد

ناگاه، گوئی از درون دیوار، بمی گردد،  شراب تاریکی کورمال کورمال دنبال بغلی
، و او را مفتون قرار می گیرنددر برابرش  چشم فراموش نشدنی بیرون می زنند، دو

مفتون آن چشم ھا می شود و فکر  با عطشی توصیف ناپذیر نقّاش .خود می سازند
آن چشم ھا می  صاحب رد و پی گردپاز سرش می  بھ کلّی بغلی شراب و عمویش

 د.گرد
تا موقع دیدن جدا می شود عمویش کھ نقّاش از یاز موقع حاال بیائید ھمین اتّفاق را

الزم قبل از این کار . باز بینی کنیم داستان مفھوم ضمنی کمکبا  ختر اثیریچشمان د
 انتقاد نیست. یعنی نمی خواھیم از این بازسازی ما خاطر نشان کنیم کھ منظور است

 چرا یا ،ھمھ قواعد را رعایت کرده ، یاھدایت کار درستی کرده نشان دھیم آیا
مان منظوریعنی صرفاً روشنگری است.  ما چیزھائی را از قلم انداختھ. بلکھ منظور

کھ در ذھن ھدایت بوده چگونھ صحنھ ای بوده صحنھ کاملی  دھیمنشان  این است کھ
از آن گذشتھ این کھ نشان دھیم  نشان داده. بھ ما بخش ھائی از آن را فقطکھ ھدایت 

طلب تا چھ اندازه باعث ابھام در درک م ی کھ روی کاغذ نیامدهعدم دانش بر اطّالعات
 .شده

ش مرتّب بھ او یادآور می شود کھ تمرکز خود را از دست ندھد و بغلی نقّا عموی
بی تّوجھی بھ  شراب را ھر چھ زودتر پائین بیاورد. او نقّاش را از عواقب وخیم

. کندبرحذر می  شاز دست دادن تمرکز و ورود افکار ناخواستھ بھ مخیّلھ ادستورات، 
نین چیزی اتّفاق بیفتد، و دختر اثیری در افکارت رخنھ عمویش بھ او می گوید، اگر چ

پیرمردی کھ زیر  یا ،قاضی سیاه بھ ھایسفید نیلوفر ھایبھ جای نیلوفر آن وقتکند، 
و معنی نیلوفر سیاه این است کھ تو بھ تّولدی  خواھد کردارائھ  ،درخت سرو نشستھ

 .خواھی شدمحکوم  ،دختر اثیری ھمان با ھمراه ،دیگر

                                                
  6 - صادق ھدایت، بوف کور، انتشارات امیر کبیر، ١٩٧۵، ص. ١۴-١٣.
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نشان  (کھ بحث آن در این مختصر نمی گنجد) قھرمان داستان افکارتجزیھ و تحلیل 
 و ناخود ردخانھ اش ندا بیروننگاه کردن بھ جشن  می دھد کھ نقّاش چاره ای جز

چرا پی . از آن ببعد ھم بدون این کھ بداند می شودچشمان دختر اثیری  مفتون انھآگاھ
 7.می گرددھا  چشم آن صاحب گیر سمج پیدا کردن
در پائین  عدم موفقیّت عالقھ بھ چشم ھا و ر ھمین وقت، بھ علّتد در ادامھ داستان،
خود را در محکمھ خدای ھمان طور کھ عمویش گفتھ،  ،نقّاش آوردن بغلی شراب

نشستھ و  ھ، زیر درخت سرورمردی است کھ شالمھ بستیمرگ می یابد. قاضی پ
ر اثیری کھ دستھ ای نیلوفر سیاه در دست دخت یک . وگزدانگشت سبّابھ اش را می 
بگذرد و گل ھا را بھ پیرمرد  آبی کھ بین او و پیر مرد است دارد می خواھد از جوی

بدھد. برای پیر مرد رنگ سیاه عالمت این است کھ نقّاش ھنوز تحت سلطھ دختر 
وفرھا . او با دیدن رنگ سیاه نیلد حیات دنیوی نیستشایستھ رھائی از قیاثیری است و 

نیلوفرھا و این خنده احوال نقّاش بد  سیاه خنده چندش آوری می کند. در اثر دیدن رنگ
ھنگام گذر از جوی می لغزد و در آب  نیز اثیری د. دختربی ھوش می گردمی شود و 

 می افتد. 
* * *  

 
را  شراب جھ می شود برادرزاده اش بغلیمتوّ  شعموی در خانھ نقّاش، وقتی

و نقّاش ھمچنان مفتون چشمان آن دختر می ماند و  نھ را ترک می کندآوردنی نیست خا
عاقبت پس از جستجوی زیاد نقّاش و دختر بھ ھم می  .ھمھ جا بھ دنبال او می گردد

شّکی ندارد می میرد. نقّاش برای این  جھان ھستیرسند. دختر کھ در بازگشت خود بھ 
ش کوچک ترین دخالتی نخواھد کھ اطمینان حاصل کند کھ دختر در زندگی آینده ا

بار قطعھ قطعھ می کند و در چمدانی می گذارد. وقتی برای آخرین  او را جسمداشت، 
 ختر ھنوز زنده ھستند. نکتھ جالب تّوجھ این است کھدر چمدان را می بندد، چشمان د

دختر است و بھ نفوذ دختر در روند از جانب  انینقّاش نگران رسیدن لطمھ ای جسم
می شده توّجھی ناش  یا حتّی چندین باره)و ( کھ باعث تّولد دوباره ، روندیاشزندگی 
  .کند

ی دور دنبال کمک می گردد. عمویش در ئبرای دفن کردن چمدان در جانقّاش 
بھ او کمک می کند تا چمدان را بھ  می رسد و ھیئت یک راننده کالسکھ نعش کش

ردد، دوباره ی دنبال گورکن می گوقت ،بعدمحلّی دور از خانھ اش حمل کند. کمی 
عمویش در ھیئت یک گورکن ظاھر می شود و گوری درست بھ اندازه چمدان برایش 

سعی می کند مزد او را  نقّاش وقتی و می کند و بھ او کمک می کند چمدان را دفن کند.
  قبول نمی کند. عمویش بپردازد،

 

                                                
.The Fiction of Sadeq Hedayat, Mazda Publishers, p. 190،7- برای اطّالعات بیشتر نگاه کنید بھ ایرج بشیری  
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*** 
انیم و خست را از نظر بگذرقبل از صحبت درباره قسمت دّوم، بھتر است بخش ن

گرچھ معلومات ما . در محکمھ پیر مرد شده نقّاش عدم موفقیّتچھ چیزی باعث ببینیم 
زندگی می  ئیتنھا در دان محدود است ولی می دانیم کھ درباره نقّاش روی جلد قلم

کرد و معتاد بھ الکل و مواّد مخّدر بود. این حقیقت کھ او ھمیشھ ھمان عکس را می 
ً مفتونی او  نشان می دھد کھ فاقد ذوق، کنجکاوی و جاهکشید  طلبی بود. مخصوصا

نشان می دھد  باعث این کار او چیستنسبت بھ چشمان دختر اثیری بدون آن کھ بداند 
 برزخدر اعمال و افکارش وقتی  ن. بنابرایددانمی  تشخیصعلّت را از معلول  او کھ

ً  گذشتھ اشندگی ز کھ دمی شمعلوم  ندفترگقرار بررسی  مورد اجرای  در پی تماما
 چندش آور خنده ارد.ندارزش نیلوفر سیاھی  بیش از و سپری شدهفرامین و رسومات 

 سمبل آمال و آرزوھایش و اوقاضی  است. افکار و اعمال اوبیھودگی  خاطر قاضی بھ
ر پند گیرد و د این شکست از نقّاش باشد کھ .سازدمتّھم می  باھم بھ تولّدی دیگر را

تر اثیری دخآب در پایان بخش نخست،  ،این روموفّق از آب درآید. از  محاکمھ بعدی
 ند.با ھم متّولد گردنقّاش  تا دوباره بامی آورد  را بھ شاه عبدالعظیم

 
 

 یک زندگی دیگر
 نقّاش و دختر اثیری در نزدیکی قرن ھا بعد، ود،ھمان طور کھ انتظار می ر
بھ دنیا می آیند. نقّاش در ھیئت پسری مریض حال  ری کھ اکنون شھری باستانی است

و معبودش در ھیئت دختری زیبا جلوه گر می شوند و ھر دو را ھمان دایھ شیر می 
می گردد و دختر زنی سلطھ جو  حال دھد. وقتی بزرگ می شوند پسر جوانی مریض

ازدواج  آن زنرا وادار می کند کھ با  اوبھ زن، جوان مرد و عشوه گر. عالقھ مفرط 
عالقھ جوان بھ زنش بھ قدری است کھ حاضر است برای  کند. در ابتدای ازدواج،

در این وقت فکر می کند بھترین زندگی برای او  جاکشی کند. ی او حتّیخوشحال
شّدت پیدا می کند قتی بیماریش لی وو زندگی با زنش در یک جزیره دور افتاده است.

ی بمیرد. دکتر برای نجات او دواھای سنّتی بھ مرگ طبیع تنھا واز خدا می خواھد 
 تجویز می کند.

تفاوت ھای چشم گیر  ، در بخش دّوم، بدون این کھ آن ھا را توضیح بدھد،ھدایت
حال . جوان مریض با مھارت عجیبی نشان می دھدبین جوان مریض حال و نقّاش را 

ز خانھ فرار می بھ دستورات دکتر عمل کند ا برده وار کنجکاو است. بھ جای این کھ
پشت سر می گذارد و خود را با  را است بیزارو مردمش کھ از آن ھا  را شھر .کند

و  انکھ درباره خدا، پیغمبر را چیزھائیآن طبیعت یکی می سازد. در آن حالت، تمام 
متّوجھ می شود کھ تمام  قرار می دھد و دقیق ند مورد بازبینیاامامان بھ او یاد داده 

تقلید کورکورانھ، تشریفات مذھبی و  چیزی غیر از مربوط بھ ھ اشگذشتتعلیمات 
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تقلیدھای  ھمھ آن او درمی یابد کھکھ  است از آن این . مھّم تربودهن محض اطاعت
در محکمھ عدل پیرمردی کھ  اجباری ھای تورکورانھ، تشریفات ساختگی و اطاعک

زه پشیزی ارزش زیر درخت سرو نشستھ و انگشت سبّابھ اش را می گزد بھ اندا
ارتباطی  مراجع دینی و ارکان دولتی با کھ در حال حاضر می شودخوش حال  د.نندار
 مراجع و ارکانمطلق زندگی کند و از گزند آن آزادی  آینده در د درمی توان و ندارد

 در این باره می گوید:او . مصون باشد
 

 8نھ مال دارم کھ دیوان بخورد و نھ دین دارم کھ شیطان ببرد.
 

 از زمانی کھ بّچھ بودند، تا جوانی و ،خودشزنش را با  در ھمین روال، او ارتباط
آن طور کھ  او زنا شوئی بررسی می کند و بھ این نتیجھ می رسد کھ مریضی دوران

سلطھ بی پایان  بیماریشعلّت  بلکھنیست.  دارای علّت جسمانیدکتر تشخیص داده 
در کردار بر او زنش  ریشھ سلطھ در می یابد کھ . و باالتر از آناو می باشدزنش بر 

  9.دشوخالصھ می  زنش بھدرعالقھ مفرط خودش  خودش، یعنی
شود، با پرستارش صحبت می کند و از وقایع رای این کھ بھتر بھ موضوع مسلّط ب

د. معلومات می گیروالدینش و برخورد پدر و عمویش با مار ناگ گذشتھ سیاه چال، 
افکار جوان را بھ خود مشغول می دارد. او از  وقایع توی سیاه چالدر باره  این نکتھ

چھ بوده کھ مار  تفاوت بین پدرم و عمویم ،خودش می پرسد: از نقطھ نظر مار ناگ
و دیگری بھ طور کلّی از زندگی ساقط  شودیکی صاحب فرزند و خانواده  دادهاجازه 

واال و  را افعال عمویش بھ این نتیجھ می رسد کھ مار ناگ افکار وسپس گردد؟ 
 را بھ عمویش . لذاو دنیوی این جھانی راو افکار پدرش  تشخسص دادهفرازمینی 

یعنی  ،زندگی دنیوی بھ جانب را سوق داده و پدرش آزادی جویانھ افکار و افعال سوی
 .دهنارسزن و فرزند و چنین چیزھا 

بھ  د عالق دنیویال تصمیم می گیرد در مورحجوان مریض ، این تحقیق در نتیجھ
عمویش پیروی کند. بنابراین، از  طریق واالی طریق ضعیف پدرش از پیروی ازجای 

دوری  بھ نمی شودساز کار زنش دوری اختیار می کند و وقتی دوری جسمانی 
در شوھرش می ، بھ محض این کھ متّوجھ این تغییر د. زنشدرمتّوسل می گ عاطفی
کند. لذا ابتدا از وجود برادر کوچکش  محکم تررا او  ش برسعی می کند کنترل ،شود

استفاده می کند و بعد حاملگی خودش را پیش می کشد تا عالقھ شوھرش را بھ خودش 
 ،با مرور زمان برگرداند. ولی ھیچ یک از آن ترفندھای کھنھ سازگار نمی شود و

                                                
  8 - صادق ھدایت، بوف کور، انتشارات امیرکبیر، ١٩٧۵، ص. ۴٧.

نگاه کنید بھ ایرج بشیری،  -
https://www.academia.edu/30937868/The_Buddhist_Subtext_of_Sadeq_Hedayats_Blind_Owl  9 
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 بھ صورتدر چشم شوھرش عاقبت  را از دست می دھد وبرای شوھرش  شجذابیّت
 .می شود ر جلو دّکان قّصابی جلوه گرتّکھ گوشت لخم د یک

 کھ عمویش استاین  کار می کندبھ نفع جوان  در طول قرن ھا مھّم ترین چیزی کھ
 او بھ و شدهبھ انواع مختلف در زندگی او ظاھر  بلکھ ،نمی کنداو را رھا  نھ تنھا
 مرگ و تقحقی ابرا  . مثالً با ظاھر شدن در ھیئت قّصاب سر گذر اوکردهکمک 

ندگی و با ظاھر شدن در لباس پیرمرد خنزر پنزری او را با حقیقت عشق و تزویر و ز
چگونھ بین ظاھر و باطن  می دھدبھ او یاد . می سازدچگونگی ترفندھای لّکاتھ آشنا 

در کھ عمویش  با جوان مریض حالوی بھ این لحظھ از گفتگامور فرق قائل شود. 
 . او بھدیکن کرده توّجھپھن  شخانھ ا یبساطی در نزدیک ھیئت پیرمرد خنزر پنزری

 :روی بساطش را می پرسدمی رود و قیمت کوزه  پیرمردپیش 
 

یادم ھست ھمان روز رفتم سر بساط پیرمرد، قیمت کوزه اش را 
پرسیدم. از میان شال گردن دو دندان کرم خورده، از الی لب 

کرد کھ مو بھ تن شکریش بیرون آمد خندید، یک خنده زننده خشک 
آیا ندیده میخری؟ این کوزه قابلی نداره « آدم راست میشد و گفت: 

 10» ھان، جوون ببر خیرشو ببینی!
 

ار و احوال ھمان طور کھ گفتیم، بر عکس نقّاش کھ خانھ نشین و از چگونگی افک
بدون این مثالً تمام عمرش ھمان تصویر را می کشید و یا  —اطرافیانش بی خبر بود 

جوان  — پایداری می گشت دنبال شبح نا ،بلکھ روزھا ،ساعت ھا ،بداند چرا کھ
. عالوه بر این ھرچھ بیشتر درباره استمریض حال متحّرک، متمایز و بسیار کنجکاو 

با  او حتّیاو را بیشتر و بھتر بشناسد.  ھدمی خوا دریترفندھای زنش معلومات می گ
د، رفتارعروس نکمی صحبت  شو ھمسر شخود مادر وپرستارش درباره پدر 
ش را در باره خواھرش برادر کوچک ھمسر وگذراند، می پرستارش را از نظر 

 د.سئوال پیچ کن
کھ نقّاش ھر چھ بیشتر  استتفاوت پایھ ای بین جوان مریض احوال و نقّاش در این 
 انھ تر بھ دنبال او میو حریص بھ دختر اثیری فکر می کرد بیشتر بھ او دلبند می شد

اره ترفندھای زنش آگاھی و حال آن کھ جوان مریض احوال ھر چھ بیشتر درب دوید
می کامل  بین خودش و او فاصلھتا عاقبت  شودمی  متنفّراو  از د بیشترکسب می کن

غیر قابل تصّور بود. در نتیجھ لّکاتھ  روی جلد قلم دان کھ برای نقّاش چیزی ،گذارد
کھ در پایان جستجویش درباره علّت  ،جوان ن گفتار. بھ ایمی دھدکنترل او را از دست 

 توّجھ کنید:  ،تسلّط زنش بر خودش اظھار می کند
 

                                                
  10- صادق ھدایت، بوف کور، انتشارات امیرکبیر، ١٩٧۵، ص. ٩٨.
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نمی دانم چرا  -در این وقت مثل این کھ پرده ای از جلو چشمم افتاد
او برایم حکم یک تکھ گوشت  -یاد گوسفندھای دم دکان قصابی افتادم

را بکلی از دست داده  لخم را پیدا کرده بود و خاصیت دلربائی سابق
یک زن جا افتاده سنگین و رنگین شده بود کھ بفکر زندگی  –بود 

 11بود، یک زن تمام عیار!
 

می  جوانعمویش توّسط پرستارش یک گزلیک دستھ استخوانی برای  پایان،در 
گزلیک را با خود بھ درون اطاق خواب تاریک لّکاتھ می برد و بدون این  اوفرستد. 

د و در حین جان لّکاتھ را می گیر ی یا چیزی در تمرکز او رخنھ کندکھ بگذارد کس
و   چشمش را از حدقھ در می آورد. لّکاتھ قبل از مردن لب جوان را می گزد او کشتن

 .از اطاق خواب بیرون می آید پیرمردی خنزر پنزریجوان در ھیئت 
 

*** 
این  مّرکبی نیست. تنھا چیز مورد نیاز برای درک آن داستانبوف کور  داستان
آن تأّمل کنیم. بوف کور می گوید ما ھمھ، خواھی  مفھوم ضمنی بودائیدر  است کھ

نخواھی، از برزخ می گذریم و بر چگونگی اعمال گذشتھ خود واقف می شویم. چھ 
و کاستی  ی، کمتشکیل می دادیمرا خودمان در این دنیا خوب می بود اگر برزخ 

عمر ما در را از میان برمی داشتیم. آیا ما بقی  یمانرا می سنجیدیم و کاستی ھا ھایمان
 نمی گذشت؟  آزادی مطلقو  آرامی و صفا این جھان با
با فلسفھ زردشت، بودا، عمر خیّام و متفّکران اروپائی از جملھ  کھ ھدایت پیام

آزادی  است پیامیتبلور می شود. بوف کور م در ،ریلکھ، کافکا و دیگران عجین است
 درآن را  ھدایت .ون وسطائیشامل اعتماد بنفس و عقب زدن خرافات قر ،خواھانھ
بھ گوش ما می رساند. ھیھات از استبداد رضاشاھی  اعماقاز  وبودائی  مراسمالبالی 

 !بوف کورعدم وجود گوش شنوا برای شنیدن فریاد 
 
 

 داستانساختار 
 منابع تصویری و روایتی )١

صاویر حیرت انگیز بسیاری از زندگی بودا است. این منبع ت کاریتا-بوداالف )  
ھمچنین پیام  کاریتا-بوداپراکنده ھستند.  بوف کور تصاویر در سرتاسر متن

 .درا در داستان منعکس می کن آزادی بر اساس زندگی بودا
                                                

  11- صادق ھدایت، بوف کور، انتشارات امیرکبیر، ١٩٧۵، ص. ١٠١-١٠٠. 
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. از این متن برای جنبھ داستانی رویداد ھا کمک گرفتھ کتاب مردگان تبّتیب )   
و توسعھ پیام کتاب حائز اھمیّت است. در جّو سازی ھم رل شده و در تنظیم 

 بزرگی بازی می کند. 
آثار فرانتس کافکا  و مالتی الرید بریگ یادداشت ھایاز  ،بودا کاریتامانند ج)   

برای تقویت تصویری استفاده شده. نوشتجات اروپائی نیز بھ تعادل بین دوران 
 .باستان و دوران جدید کمک کرده اند

از مکانھا، نمادھا و تصاویر ایرانی (زرتشتی و شیعھ) برای مخفی ساختن   د) 
 .بودائی استفاده شده مفھوم ضمنی

برای تأکید بر اجتناب ناپذیری از گذشت زمان استفاده  رباعیّات عمر خیّامه) از  
 .شده

 
 ) نقش شخّصیت ھا ٢

و کردارش تغییر الف ) شخّصیت تغییرناپذیر: پرستار کھ پیر می شود ولی رفتار 
 نمی کند

 :ب)  شخصیّت ھائی کھ تغییرمی کنند
 .لّکاتھ سلطھ گر/ ھمسر (قسمت دّوم) -دختر اثیری سلطھ جو (قسمت اّول)  -١
نقّاش ، مقّلد ناامید (قسمت اّول)، جوان کنجکاو، باھوش و بیمار (قسمت  -٢

 دّوم)
کاپیتان،  نقش ھای مختلفی را بر عھده دارد: عموی آزاد شده نقّاش -٣

عتیقھ ، گورکن (قسمت اّول)، قّصاب، نعش کش بازرگان، راننده کالسکھ
(قسمت دّوم). مأموریت اصلی عموی نقّاش کمک کردن بھ برادر  فروش

 .زاده اش برای نجات خود از قید حیات است
 

 ) زمان ٣
 :الف ) طول عمر نقّاش

 گدر این دنیا: کودکی در ھند، نقّاش بی عرضھ در ری، مر -١
 در برزخ بودائی: شکست در داوری ، تّولد دوباره -٢
در زندگی دّوم: کودکی، مرد جوانی کھ با لّکاتھ ازدواج می کند و بھ رمز  -٣

 .، رھائیغلبھ بر لّکاتھ در اطاق خواب تاریکاو پی می برد، 
 :ب ) طول عمر برادر/ عمو

او بھ برادرزاده در این دنیا: کودکی در ھند، پیروزی در سیاه چال ، آزادی. 
 .خود کمک می کند تا خودش را از قید حیات آزاد کند

 :ج زمان تاریخی
 قبل از مغول (قسمت اّول)

 (قسمت دّوم) قرون اخیر
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 چارچوب ۴ 

 الف ) غیر این جھانی، دلربا و باورنکردنی (قسمت اّول)
 ب ) عاّدی اّما عجیب (قسمت دّوم)

 جوّ  ۵
 قسمت اّول)الف ) بھ طور کلّی تیره و تار (

 ب ) روشن (قسمت دّوم)
 نگرش )  ۶

 الف ) منفی و بھ طور فزاینده بدبینانھ (قسمت اّول)
 ب ) امیدوار کننده  و آزاد (قسمت دّوم)

 تکنیک ادبی )  ٧
 الف ) دستکاری عمدی زمان و مکان برای بھ وجود آوردن جلوه ھای ویژه

 ب ) اضافھ کردن قطعھ ھائی از متون مشھور
 جا کردن صحنھ ھا برای بھ وجود آوردن جلوه ھای ویژه) جا ب ج
 ) تکرار صحنھ ھا بھ طور کامل یا جزئی، مطابق لزوم داستان د
 و اروپائی برای تقویت روایت ، ایرانی) اخذ تصاویر از منابع ھندی ه
 کار برد نماد ) ٨

 یت آن انسان را از قید حیات رھائی میدرخشانی کھ رؤبغلی شراب نماد نور) ا
 بخشد

تقلید، استفاده نادرست از نیروی زندگی کھ منجر بھ نابودی فرد می شود بھ ب) 
 روی جلد قلم دان خالصھ شده مکّرر ھمان تصویر صورت نمادین در نقّاشی

 )  مشاھده و کسب حکمت کھ منتھی بھ رھائی می شود بھ صورت نمادین درج
 یک مرد جوان دائم مریض نشان داده شده است پیکر

  عدم موفقیّتنیلوفرھای کبود بھ عنوان نماد  ) د
) چاقو با تیغھ بلند و دستھ استخوانی نمادی از تمرکز برای از بین بردن ه

 تمایالت.
 ھمسر/ لّکاتھ (قسمت دّوم) ؛در نماد دختر اثیری (قسمت اّول) ) تمایالتو
ت و در قید حیات و ممات نیس بھ عنوان نماد کسی کھ بھ آزادی رسیده عمو) ز

 (ھر دو قسمت)
 پیام )  ٩

، یک زندگی راکد، غرق در غفلت و ناآگاھی کھ تحت کنترل الکلعاقبت الف ) 
 (قسمت اّول) و تولّد دوباره استنابودی  ،مّواد مخّدر و طمع باشد

یک زندگی کھ دارای توانائی ذاتی، دستیابی بھ خرد/ دانش، تمرکز عاقبت ب ) 
 (قسمت دّوم) ز قید حیات استاو کنترل بر تمایالت باشد رھائی 


