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 مقدمه 

به خود را بخش مهمی از ادبیات جهان  0داستان

جايگاه  تاريخ زندگی بشر اختصاص داده و در

ای داردت گويی جزئی از نیازهای روانی آدمی  ويژه

داستان يک چیز ابتدايی و »کردت  را برآورده می

های اولیه است و قدمت آن به  مربوط به انسان

کشد، به پیش از اختراع خط و  مبادی ادبیات می

و ابتدايی  کتابت و به مذاق آنچه در ما بدوی

)فورستر،  ت«آيد است و خوش و سازگار می

( همچنین داستان عبارت است از: 02: 0221

خواه واقعی و  -ترکی  خاصی در نقل حوادث»

ها رشد  که در خالل آن شخصیت-خواه خیالی

اصلی به شیوة معینی با يکديگر  کنند و عناصر می

شوند و با قصد معینی که نويسنده دارد  مرتبط می

: 0250)مصاح ،  ت«کنند جهتی حرکت میدر 

( نکتة مهم و اساسی در ساختار يک داستان 0050

حادثه و توالی آن است که در تمام ادبیات 

داستان توالی حوادث »داستانی مشترک استت 

 ،بنابراين تواقعی و تاريخی يا ساختگی است

 ت«دهد تسخیر عمل به وسیلة تخیل را ارائه می

( ارسطو ماهیت هنر را 01: 0220)میرصادقی، 

(، زيرا آثار ادبی 50: 0221داند )ارسطو،  تقلید می

در واقع همه تقلید طبیعت و کردار انسانی به 

روندت تقلیدی بودن داستان بدان سب   شمار می

است که در آن وقايعی همانند وقايع عالم خارج 

دهد؛ يعنی حوادث در آن امر محتمل  رخ می

ه مطابق آن هنر استت در بحو ارسطو هم ک

تقلید و توصیف کردار است،  داستان مبتنی بر

                                                 
1. Story 

شباهت اشخاص داستان با اشخاص واقعی از 

آيد و  طريق حوادثی متوالی که برای آنها پیش می

شود و اين مزيت  العمل آنها، نمايانده می عکس

ها، از يک  داستان است که همچون بعضی نوشته

ها را  اقعیتگیردت نويسنده اين و واقعیت نشأت می

برد و با استفاده  بیند و آنها را به ذهن خود می می

افزايد و  هايی را به آن می از قوة تخیل خود صحنه

های مختلف زندگی  کندت بنابراين واقعیت کم می

 های خوبی باشندت توانند سوژه می

هدايت نیز براساس واقعیت  هوسبازداستان 

ای  نوشته شده استت اين اثر داستانی به درجه

رسد هدايت در آن  واقعی است که به نظر می

دهدت البته  اوضاع خود در هند را گزارش می

داستان ممکن است براساس تاريخ و واقعیت 

(، و ارسطو نیز بر 01: 0220ساخته شود )ايرانی، 

سنده در حقیقت از ده استت نويکراين امر تأکید 

طريق بیان واقعیات درست تاريخی در داستان، 

کننده از زمان و مکان و صحنة  تصويری قانع

دهدت هدايت نیز در  وقوع حوادث ارائه می

فکر و هدف خود را در قال  رويدادهای  هوسباز

های گوناگون پیش  واقعی که برای شخصیت

ننده کندت کنجکاوی شنونده يا خوا آيد؛ بیان می می

انگیزد تا از دنبالة رويداد و نتیجة آنها  را بر می

 آگاه شودت 

با ماهی هزار و  0205تیرماه  05هدايت در 

دويست ريال حقوق به استخدام شرکت سهامی 

کل ساختمان، قسمت ادارة فنی، در آمدت اما در 

استعفا دادت پس از اين تاريخ  0205آبان ماه  00

 وی و( به بمبئی رفتتبود که با شیرازپور)شین پرت

هايش  دربارة عزيمت خود به هند در يکی از نامه
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حال بیايیم سر اينکه چه » گويد: چنین سخن می

دکتر  طور شد من از هندوستان سردرآوردمت تتت

 پرتو به عنوان مرخصی به ايران آمدت از دهنش در

آمدم تو را با خودم ببرمت کور از خدا  :رفت گفت

بینات ديگر ولش نکردم، از  خواد: دو چشم چه می

های  ها و پررويی ها و دروغ فردا صبح تمام انرژی

های متصوره را اسحلة خودم قرار  ممکنه و تملق

دادم، به زور تلفن و به ضرب توصیه به عنوان 

فیلم فارسی  (Dialogue)متخصص برای تنظیم 

  (050: 0230)بهارلو،  ت«پاسپورت گرفتمتتت

بمبئی در آپارتمان شین او بعد از ورود به 

بعد از ورود به بمبئی با  »تتتگزيندت  پرتو اقامت می

منزل دارمتتت اغل  در منزل  0آپارتمان پرتو در يک

ای دو سه روز پیش بهرام گور  هستمت هفته

 )همان( تتتت«(0)گیرم انکلساريا درس پهلوی می

آپارتمان ِمسکونی هدايت، در بمبئی، سه 

در طبقة تحتانی آن منزل طبقه داشت که هدايت 

داشتت اين آپارتمان پانسیون را خانمی از اهالی 

کردت آپارتمان هدايت  کشور پرتقال اداره می

هايش به سمت دريا  مشرف به دريا بود و پنجره

های  توانست تردد کشتی شد و او می باز می

گر باشدت  تجاری را از پنجره آپارتمان نظاره

وسباز، اتاقش را خودش در بخشی از داستان ه

پنجرة من رو به دريا »کند:  اين چنین وصف می

شد که تودة خاکستری رنگی آن را تشکیل  باز می

) هدايت،  تتتت«شد  و در افق در مه و ابر محو می

( همچنین دربِ اصلی آپارتمان به 50: 0252

شدت  سمت خیابان اصلی به مشرف به دريا باز می

راکز تجاری، بازار دو طرف خیابان مذکور پر از م

                                                 
1. Flat  

و مراکز خريد و دستفروشان بودت پر از 

« بساط»فروش خنزپنزری که  های دست پیرمرد

 ت(0)کنند می

های  مقالة حاضر تالش دارد با طرح جنبه

بوف و  هوسبازمشترک صوری و محتوايی داستان 

به شباهت بسیار اين دو اثر داستانی بپردازدت  کور

گويی هدايت همچون شاعران عصر صفوی که 

سرودند و بعدها آن را گسترش  می« (2)تک بیتی»

را نوشت و  هوسبازدادند؛ ابتدا داستان کوتاه  می

گسترش دادت در  بوف کورسپس آن را در قال  

، فکر و موضوع همسانی 0مايه هر دو داستان، بن

های مشترک  مايه وجود بن» بنابراين،شودت  ر میتکرا

دهندة تأثیرپذيری آنها از يکديگر ها نشان در داستان

( در مقاله سعی بر 05: 0230)ذوالفقاری،  ت«است

های همسان در هر دو  مايهاين است تا درون

 داستان بررسی و تبیین شودت

 

 بو  كورو  هوسبازخالصۀ داستان 

 هوسباز. خالصۀ 4

راوی در پانسیونی اقامت دارد که اتاق مجاور آن 

ستت اين «فلیسیا»در اجارة دختر ماهرويی به نام 

و تربیت يافتة اروپاست، « کلکته»دختر که اهل 

زنی زيبا و آرمانی است که هواخواهان متمول 

بسیاری داردت راوی عاشق ِفلیسیاست، اما او 

ان و دوز هندی است که در خیاب شیفتة پیرمرد پاره

پای پنجره اتاق پانسیون مشترک آنها بساط 

میرد و فلیسیا نیز  کندت پیرمرد خنزرپنزری می می

 گرددت  ديگر هرگز به پانسیون برنمی

                                                 
2. Motif 



 4282، شماره اول، پاییز  سوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال       11
 

 سامپینگه، مرگبه همراه سه داستان  هوسباز

در مجموعه داستان  اصفهان نصف جهانو 

 چاش و منتشر شدت  اصفهان، نصف جهان

 

 بو  كورخالصۀ رمان . 3

ة خود است برای ساي يیماجرا راوی مشغول نوشتن

با  ای که درآمده است؛ سايه شکل جغدکه به 

ها و خاطرات  اشتهای سیری ناپذيرش، تمام نوشته

جوان  یشخصبخش،  بلعدت راوی در اين می وی را

( از وی لکاتهست که زنش )ا ولی بیمار و رنجوری

درست « لکاته»خصوصیات ظاهری  تکند تمکین نمی

استت « دختر اثیری»همانند خصوصیات ظاهری 

راوی همچنین به ماجرای آشنايی پدر و مادرش 

 و کند می اشاره ،(بوده است هندی )که يک رقاصة

 بزرگ( لکاته مادر) اش عمه نزد کودکی از اينکه

 تاست شده 

داية  که اوست پیر دايةنیز پرستار راوی 

 وار در پی احمق و است بوده  هم « لکاته»

 راوی در مقابل خانةاستت  راوی آالم تسکین

 همواره( خنزرپنزری پیرمرد) مرموزی پیرمرد

 ت سرانجام راویکرده است پهن را خود بساط

تی شبیه أگیردت در هی می« لکاته»تصمیم به قتل 

و  شود میپیرمرد خنزرپنزری وارد اتاق لکاته 

گزلیک استخوانیی را که از پیرمرد خريداری 

و او را  کند میدر چشم لکاته فرو  ،کرده

آيد و به تصوير  کشدت چون از اتاق بیرون می می

بیند که موهايش سفید  نگرد می خود در آيینه می

اش درست مانند پیرمرد خنزرپنزری  یافهو ق

 تشده است

 

و  هوسبازبررسي ساختار صوري و محتوایي 

  بو  كور

 . وصف چشم 4

تواند در اين دو داستان  هايی که می يکی از نمادواژه

« نگاه»و « چشم»استت « چشم»مهم باشد، نمادواژة 

شناسانه دارندت دانايی ديدن  هم پیوندی معرفت با

 تاست و جهل ناتوانی از مشاهده)روشنايی( 

: کتاب هفتم( از نظر فلسفی و 0225)افالطون، 

شودت  شناسی انديشیدن با ديدن تداعی می روان

شناسی ديده  های معرفت در تمام جنبه« نگاه»موتیف 

استت همچنین « چشم»شود که ابزار اصلی آن  می

چشم در فرهنگ اساطیر نشانة الهة خرد و روشنايی 

چشم نماد خدايان به عنوان آن که »استت نیز « دايانا»

ت «دانندتتت بینند و همه چیز را می همه چیز را می

نیز نقطة  شاهنامه( در حماسة 025: 0250)هال، 

به سب  خطا و انحراف فکری يا « اسفنديار»ضعف 

استت جدای از اهمیت « چشم»کژانديشی اسفنديار 

ان در فرهنگ بودايی که راوی داستان بد« چشم»

مند بوده است، در هر دو داستان، چشم  عالقه

تواند نمادی برای تشويق به بازنگری در  می

، بوف کورخويشتن و بازانديشی در عقايد باشدت در 

کند که  راوی بارها و بارها چشم ِزنی را توصیف می

های سیاهش ش   در چشم»عاشقش شده است: 

 کرد، وجو می ابدی و تاريکی متراکمی را که جست

های  چشم( »00: 0205)هدايت، ت «پیدا کردم

های سرزنش دهنده  تر از معمول، چشم درشت

ناپذيری سرزده  داشتت مثل اينکه از من گناه پوزش

کننده در ته آن  بودتتت يک پرتو ماورای طبیعی مست

 (02)همان:  ت«درخشید می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
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فقط يک نگاه او کافی بود که همة »

برايم حل  مشکالت فلسفی و معماهای الهی را

بکندت به يک نگاه او ديگر رمز و اسراری برايم 

 ( 00)همان: ت «وجود نداشت

نیز چشم محمل بازانديشی و  هوسبازدر 

بازکاوی استت راوی، چشمان ِقهرمان داستان، 

کند:  را اين چنین توصیف می« فلیسیا»يعنی 

های کمرنگ بلندی  های درشت و مژه چشم»

ديدم زنی ( »تتت 15: 0252)هدايت، ت «داشتتتت

الغر اندام و رنگ پريده ولی خیلی مرت  که 

های  خطوطی منظم بر پیشانی داشت با چشم

کالهش که ( »50)همان:  ت«درشت سبز رنگ وتتت

لبة پهنی داشت بر چشمان سبزش که نگاه 

ت «غیرقابل وصفی داشت سايه افکنده بودتتت

 ( 052، 52)همان: 

 

 . عام بودن راوي 3

در هر دو داستان، به را خصیت راوی نامی ش بی

پیچیدگی، ابهام، تاريکی فضای رمان و سبک 

ای و بدبینانه به  سوررئال نويسنده و افکار نیچه

 سازدت ماورای طبیعت نويسنده و راوی مرتبط می

نامی  بینام استت  راوی در هر دو داستان بی

او بیانگر عدم شناخت مخاط  خواهد بود چرا 

مل مسّمی است )نام عین ذات که اسم معرف کا

است( و اگر کسی اسم کسی را بداند به معنی اين 

بر  بنابراين،شناسد و  است که او را به درستی می

جادوگران برای نابودی  ،رواو احاطه دارد از اين

 تسوزاندند کسی، اسم او را بر کاغذی نوشته، می

 ( 50: 0235)شمیسا، 

 

 زن اثیري« سكوتِ. »2

گويد و  گاه سخن نمی زن اثیری هیچبوف کور در 

کندت در  حل می« نگاه»وقال، با  قیل مشکالت را بی

سراسر متنِ رمان شايد دو يا سه جمله بیشتر از او 

های خستة او مثل اين که يک  چشم»شنويم:  نمی

تواند ببیند، مثل اين  چیز غیرطبیعی که کس نمی

 ت«که مرگ را ديده باشد، آهسته به هم رفت

 ( 22: 0252 )هدايت،

، يعنی فلیسیا، هوسباززن دلخواه راوی در 

آورد،  زند و سخنی بر زبان می کمتر حرف می

گويد و در کلِ متن، چند  سخن می« نگاه»اغل  با 

گويدت راوی فلیسیا را  جمله بیشتر سخن نمی

همساية اتاق خود را »تتت کند:  چنین معرفی می اين

وارد اتاق گرديدتتت با ديدم که با طمطراق تمام 

حرکت سر به رفقای هم منزل خود سالمی کرده 

 ت«روی تنها صندلی خالی دور میز ما نشستتتت

هنگام عزيمتتتتاو مصرا  در ( »52: 0252)هدايت، 

( فلیسیا به 51)همان: ت تتت«حال سکوت باقی ماند 

توجه و در بحر تفکراتش غرق  اطراف خويش بی

لکان مدخل بندر نشسته با فلیسیا روی پ»تتت است: 

ای در حال  ها به هم پیچیده مانند راهبه دست

عبادت محو تماشای تششع نور ماه در روی 

امواج درياستت پريدگی رنگ چهره و لرزش 

لبانش حاکی از اضطراب درونی شديد وی بود و 

چنان مستغرق بحر تفکرات خود بود که ابدا  

 ( 50)همان: ت «توجهی به عابرين نداشتتتت 

 

 . حضور مویت زن آرماني1

حضور زن اثیری، موقت و گذرنده بوف کور در 
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فقط يک پرتو گذرنده، يک ستارة پرنده »است: 

بعد اين در پرتو در گرداب تاريکی که بايد  بودتتت

ناپديد بشود دوباره ناپديد شد، نه، نتوانستم اين 

)هدايت،  ت«پرتو گذرنده را برای خودم نگه دارم

( حضور ساده و گذرندة زن اثیری در 00: 0252

گشتگی و غیبت وجه  ای از گم داستان نشانه

خواه و استعاليی در وجود راوی است؛ زيرا  آرمان

هرگونه افکار و  به جایهر دو داستان،  راوی در

آرمان فراطبیعی و باورداشت امور معنوی و الهی 

 دتکن پرهیز  و به امور مادی دل خوش می

عالوه بر آن، حضور زن روسپی که يکی از 

های محبوب راوی در هر دو داستان  شخصیت

زن » بوف کوراست، درخور توجه است: در 

های اصلی ماجراست:  يکی از شخصیت« روسپی

های جفت و تاق  بعد از آن که فهمیدم او فاسق»

خواست آزاد  آمد، شايد می داردتتت از من بدش می

 (20: 0252 ت،)هداي ت«باشد تتت 

نیز فلیسیا، زنی روسپی است:  هوسبازدر 

های بسیار مجلل جلو  ها اتومبیل تمام يکشنبه»

)هدايت،  تتتت«کشیدند  پانسیون ما صف می

من »گويد:  ( خود فلیسیا می55: 0252

( 10)همان:  تتتت«هواخواهان متمول بسیار دارم 

 ، فلیسیا در پايان(0)های مقامه مثل قهرمان داستان

شود و راوی ديگر او را  داستان ناگهان گم می

صبح زود لباس پوشیدم و رفتم درِ »تتتبیند:  نمی

اتاق او را زدم، جوابی نشنیدمت رئیس پانسیون را 

در راهرو ديدمت به اشاره اطاق فلیسیا را خندان 

به من نشان داده گفت: بدون اين که به من 

ت «دانم کجا؟ بگويد ديش  رفته است و نمی

  (12)همان: 

به طور کلی در هر دو داستان، زن آرمانی 

شودت گويی هدايت اين  راوی يکسان توصیف می

زن آرمانی را از روی چهرة زنی که در زندگی 

واقعی وی وجود داشته بازسازی کرده استت 

همدم صمیمی هدايت در رنس، در زمان « ترز»

تحصیل هدايت در پاريس بوده استت حتی کارت 

فرستد يکی از  ی هدايت میپستالی را که ترز برا

ترز  کارتِ»شودت  می بوف کورمضامین متن 

تمثالی از پیرمردی سپیدموی و خنزرپنزری است 

ای  که برکنار رودی نشسته است و به نقطه

 ( 050: 0230)بهارلو،  ت«نگرد نامعلوم می

 

 . یكي بودن همۀ یهرمانان )وحدت در كثرت(4

مرد يکی ، همة قهرمانان هوسبازو  بوف کوردر 

نهايت در و همة قهرمانان زن هم يکی هستند و 

ندت از آن جايی که هست آن مرد و زن هم يک نفر

متنِ هر دو داستان اسلوبی سوررئالیستی دارد، 

توان در هر دو  اين نشانة تفکر سورئالیستی را می

که در  0101داستان يافتت آندره برتون در بیانیة 

پردازد،  میآن به تشريح هدف سوررئالیسم 

ای در ذهن  هدف اين مکت  را کشف نقطه

داند که در آن، همة تضادها به وحدت  انسان می

( در هر دو 50: 0235)بیگزيی،  تگرايند می

های به  داستان مورد بحو نیز همة شخصیت

رسند و يکی هستند:  ظاهر متضاد به وحدت می

راوی همان پیرمرد خنزرپنزی  بوف کوردر 

هستند فقط هربار به شکلی  استت همه يک تن

آيا من يک موجود مجزا و »شوندت  نمايان می

دانم ولی حاال که در آينه  مشخص هستم؟ نمی

 :0205)هدايت،  ت«نگاه کردم خود را نشناختم
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هرکس ديروز مرا ديده، جوان شکسته و ( »23

ناخوشی ديده است، ولی امروز پیرمرد قوزی 

اسوخته و های و بیند که موهای سفید، چشم می

کمی دورتر ( »01)همان: ت «ل  شکری داردتتت

زير يک طاقی، پیرمرد عجیبی نشسته که جلويش 

 مثل اين است که در بساطی پهن استتتت

ام اغل  صورت اين مرد در  هايی که ديده  کابوس

 (52)همان:  ت«آنها بوده است

نیز همان پیرمرد خنزپنزری و  هوسبازدر 

رسد  شوندت به نظر می راوی و زن اثیری ديده می

، داستان همة آرزوی نهانی هوسباز که داستانِ

پوشندت او  راوی است که جامة عمل به خود می

« ديگری»هايی از شخصیت خود را به شکل  جلوه

هايی  بیند و زندگی خود را به شکل داستان می

 کندت منسوب به او بازگويی می

راوی در هر دو داستان شیفتة زن اثیری 

قیافة فلیسیا در هیچ حال از نظرم دور »است: 

شد و سراپای وجودم خواهان او بود و در  نمی

های او غم بسیار  هوای اطوار و گفتار و خنده

 ( 10: 0252)هدايت،  ت«گوارايی در دل داشتم

عالوه بر آن، هر دو داستان دو شخصیت 

مظهر تضاد؛  دو،عدد »اصلی و قهرمان دارندت 

: 0230 )جابز، ت«يعنی ساخت و ويرانی است

( اگرچه آنها هر دو در تضاد کامل هستند، 000

کنندت اين  هم يکديگر را تکمیل می ولی هر دو با

  ند از:ادو قهرمان پاردوکسی عبارت

راوی و پیرمرد خنزپنزری هندی/ راوی و 

 تفلیسیا

  تخنزپنزی/ راوی و زن لکاته راوی و پیرمرد

 

 . نقش موسیقي در هر دو داستان1

اين نظريه که موسیقی معلول صداهای ناشی از 

تحرک و جنبش افالک است از تفکرات حکمای 

قديمی نشأت گرفته استت فیثاغورث معتقد بود که 

هر چیزی در اين جهان، صورتی از حقیقت خود 

و تمام نغمات موسیقی هم،  (5)در عالم افالک است

در عالم افالک و ارواح نمودار هستندت در هر دو 

داستان مورد بحو نیز موسیقی از افالک نشأت 

در توصیف زن آمده است  بوف کورگیردت در  می

خواستم »که گوشش به موسیقی افالک معتاد بود: 

های  چیزی بگويم ولی ترسیدم گوش او، گوش

وسیقی دور آسمانی و حساس او که بايد به يک م

ماليم عادت داشته باشد، از صدای من متنفر 

 (05: 0205)هدايت،  ت«بشود

گويد:  افالطون در تعريف موسیقی می

موسیقی يک ناموس اخالقی است که روح به »

ربايش به  ،جهش به تصور ،بال به تفکر ،جهانیان

 ت«بخشد غم و شادی و حیات به همه چیز می

در وصف  بوف کورراوی ( 0/3: 0232)مشحون، 

آورد:  ای هندی بوده، می «رقاصه»مادر خود که 

پدرم عاشق يک دختر باکره، بوگام داسی، رقاص »

شودت کار اين دختر رقص مذهبی  معبد لینگم می

جلوی بت بزرگ لینگم و در خدمت بتکده بوده 

استتتت شايد االن که من مشغول نوشتن هستم او 

ند، جلو روشنايی در میدان يک شهر دور دست ه

رقصد،  خورد و می مشعل مثل مار پیچ و تاب می

 ت«مثل اين که مار ناگ او را گزيده باشدتتت

و به  رقصیدهتتت می مادرمتتت( »51: 0252)هدايت، 

وسیلة حرکات متناس تتتلرزشی به طول شانه و 
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شده  داده و دوباره جمع می بازوهايش می

 (52)همان:  ت«استتتت

شود:  نیز اين وصف ديده می هوسبازر د

امروز تمام بعد از ظهر را به شنیدن گرامافون »

ای که برحس  اتفاق خريده  يعنی صفحه هندی

 ت«بودم مصروف داشته به کرّات آن را گذاشتمتتت

 ( 50: 0252)هدايت، 

 

 . زاویه دید داستان 7

در هر دو داستان، زاويه ديد اول شخص )من(  

قهرمان اصلی رمان نويسنده،  -است و راوی

در درجة اول، ضمیر فاعلی اول « من»استت 

به کار گرفتن  بوف کورشخص مفرد استت در 

گونة  صیغة اول شخص مفرد و شکل حديو نفس

افکنی برای  ای از اين برون روايت نشانه

( 13-15 :0233 )میرعابدينی، تخودشناسی است

گويی فردی جدا افتاده  سراسر هر دو داستان، تک

 جمعی وجود دارد؛ هوشمندی گرفتار آمده دراز 

زده از جهل و نفرت بیزار و –مجمع ديوانگان 

نفرتی که به آرزوی ويرانگری  -ذوقی عوام بی

 رسدت  می

 

 یهرمان در هر دو داستان  4. رواني بودن9

در داستان روانی از مسائل ذهنی و روانی قهرمان 

)شمیسا،  ترود يا قهرمانان داستانی سخن می

توان هر دو  ( براساس تعريف فوق می032: 0235

های روانی  داستان مورد بحو را در زمرة داستان

 قرار دادت 

                                                 
1. Psychological Novel 

 هوسبازو  بو  كور. بررسي همساني محتوایي 8

راوی، در هر دو داستان به مذمت دنیا و اهل آن  

با جامعه و زمان خود  بوف کورپردازد: وی در  می

سازگار نیست؛ زيرا تصوری که از هستی دارد، 

خواهد  تصوری آرمانی و زيباست، چون نمی

ای گوشت مانند سگ قصاب در برابر  برای تکه

 )دستغی ، تزورمندان دم تکان دهد و تملق بگويد

ها، يک نژاد  من در میان رجاله» (10 :0230

: 0205ت )هدايت، «مجهول و ناشناس شده بود

در محیط و دنیايی جديد داخل شده بودمت » (22

مثل اينکه در همان دنیايی که ازآن متنفر بودم؛ 

بارها به ( »30)همان:  ت«دوباره به دنیا آمده بود

فکر مرگ و تجزية ذرات تنم افتاده بودم، به 

ترسانید؛ برعکس،  طوری که اين فکر مرا نمی

بشومت  کردم که نیست و نابود آرزوی حقیقی می

ترسیدم اين بود که ذرات تنم  از تنها چیزی که می

ها برودت اين فکر برايم  در ذرات تن رجاله

خواست بعد از  ناپذير بودت گاهی دلم می تحمل

های دراز با انگشتان بلند حساسی  مرگ، دست

داشتم تا همة ذرات تن خودم را به دقت 

داشتم تا  کردم و دو دستی نگه می آوری می جمع

ها   ات تن من که مال من هستند، در تن رجالهذر

 ( 12-10: 0205)هدايت،  ت«نرودتتت

دانم چرا هرجور زندگی و خوشی  ولی نمی»

: 0252)هدايت،  ت«زدتتت ديگران دلم را به هم می

ها، صداها و همة تظاهرات  همة دوندگی»تتت  ت(31

شان  که همه-ها زندگی ديگران، زندگی رجاله

برای من  -اند ک جور ساختهجسما  و روحا  ي

تنها ( »23)همان: ت «عجی  و بی معنی شده بودتتت

گويد! حضور مرگ همة  مرگ است که دروغ نمی
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کندت ما بچة مرگ  موهومات را نیست و نابود می

های زندگی   هستیم و مرگ است که ما را از فري 

آمد که  به نظرم می( »15)همان:  ت«دهدتت نجات می

مجهول و ناشناس، حرکت  از میان يک شهر

 (52: 0252ت )هدايت، «کردم می

 

 راوي داراي افكار خیامي است. 41

حکايتگر تأثیر ژرف خیام بر  بوف کورسراسر 

هدايت در  (001: 0233)غیاثی،  تهدايت است

گاهی که مجالی يافته است به  ، گاهبوف کور

پردازی پرداخته که بیشتر اين سخنان جنبة فلسفه

و  بوف کورخیامی داردتتت مضامین اصلی خود 

های قهرمان آن )راوی، نويسنده( نیز تقريبا   حرف

: 0252های خیامی است )شمیسا،   همین انديشه

فقط يک نگاه او کافی بود که همة (: »تتت022

مشکالت فلسفی و معماهای الهی را برايم حل 

 بوف کور( قهرمان 00: 0205)هدايت،  تتتت«بکند 

خواند )شمیسا،  گرا است و مرگ را فرا می مرگ

)هدايت، ت «آه ای مرگ کجايی؟!(: »020: 0252

کردم که اين دنیا برای من  حس می( »50: 0205

حیا، پررو،  های بی نبود، برای يک دسته آدم

گدامنش، معلومات فروش، چاروادار و چشم و 

ای کسانی که به فراخوردنیا دل گرسنه بود، بر

آنچه که زندگی ( »11)همان:  ت«آفريده شده بودند

امت گذاشتم و خواستم از  بوده است از دست داده

ت «آن که من رفتم به درک! دستم برود و بعد از

من به جز زندگی زهرآلود، زندگی » (50)همان: 

)همان:  ت«توانستم داشته باشمتتت ديگری را نمی

اسر زندگی، يک قصة مضحک، يک آيا سرت( »03

متل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آيا من فسانه 

 (25)همان:  ت«نويسم؟ و قصة خودم را نمی

نیز مرگ نقش اساسی را ايفا  هوسبازدر 

دوز هندی  يا همان پیرمرد پاره« باگوان»کندت  می

میرد و فلیسیا که در مرگ او بسیار آشفته و  می

باالخره او جلو »تتتويد: گ پريشان است چنین می

اين پنجره خشکید و تحلیل رفت و مرد و بعدا  

به خاکستر مبدل خواهد گرديد و غبارش را هم 

برد ولی در عین حال  او رنج می باد خواهد بردت

تمايالت و هوی و هوس هم داشت ولی کسی 

ندانست و نفهمید که تمام اينها به باد خواهد 

تعقی   رفت، آيا ما همین سرنوشت را

 (12: 0252ت )هدايت، «کنیم؟ نمی

 

 . تأثیرپذیري نویسنده از افكار بودایي44

در هر دو « بودا»و « هند»همچنین حضور واژة 

داستان نمايانگر ديدگاه مشترک راوی در 

در رمان  ايدئولوژی و تأثیرپذيری از بوداست:

رود که زمینة  از مباحثی سخن می بوف کور

داردت در اين داستان عمو و پدر راوی « هندی»

برای تجارت از ايران به هند رفته بودند و بین 

بوگام »وآمد داشتندت مادر راوی  بنارس و ری رفت

رقاص معبد لینگام در هند بود که به ايران « داسی

هدايت سرخورده و نومید به هندوستان »آمدت 

( و رمان را 000: 0225ای،  )خامه« ردمهاجرت ک

رمان  »اش در هند نوشتت او  در اقامت يک ساله

در  0205را برای نخستین بار، در سال  بوف کور

: 0231ارلوئیان و اسماعیلی، )به ت«بمبئی انتشار داد

ترين  اين کتاب يکی از بنیادی هدايت در (010
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را  های نژاد آريايی مخصوصا  هند و ايرانی انديشه

کند و آن تعارض میان نور و ظلمت،  مطرح می

 (001: 0252ت )شمیسا،  بد و خوب استتتت

باره  ينا در بوف کورنويسندة کتاب ِتأويل 

هدايت از همان دورة دانشجويی در »گويد:  می

فرانسه به پژوهش در عقايد بودا، فیلسوف هندی 

 (022: 0233)غیاثی،  ت«روی آورد

در  بوف کوررا قبل از  هوسبازهدايت داستان 

رسد بعدا  همان را  هندوستان نوشتت به نظر می

 عرضه و ارائه کردت را  بوف کورگسترش داد و رمان 

نیز ساکن آپارتمانی  هوسبازراوی داستان 

در بمبئی است و زن آرمانی او دختری از اهالی 

تبار  کلکته استت راوی عاشق فلیسیای هندی

دوز هندی  مرد پارهاما فلیسیا عاشق پیر ،است

گونه  استت توصیف هندوستان از زبان فلیسیا اين

جا جز اقلیم هندوستان قادر به  من هیچ»است: 

دانم اين تأثیر ادبی  زندگانی نیستمت به عالوه نمی

يا فلسفی هندوستان است که مرا به اين سرزمین 

روزی در بنارس در ساحل گانژ بودم و  کشدتتت می

یت و وسعت فلسفة هندی به خوبی پی به اهم

بردم زيرا يک طرف با کمال خونسردی به انجام 

پرداختند و يک طرف  تشريفات زناشويی می

سوزانیدند و زهاد به غسل اشتغال  ها را می مرده

داشتندت هزاران سال است که روح هندی با وجود 

چیز در اين  تجددخواهی ابدا  تغییری نکرده و هیچ

عارف نیست اين مردم مملکت به حد معمول و مت

از نیاکان خود ثروت و قدرت بسیاری در اختیار 

 ( 10: 0205)هدايت،  تتتت«دارند 

داستان دربارة والدت اين همچنین در 

مطمئن بوده که پس از »مجدد يا مسخ آمده است: 

 ت«مرگ به قال  شايد بهتری به وجود خواهد آمد

 هر موجودی پس از»( در دين بودا نیز 10)همان: 

مرگ و ورود به چرخه زايش دوباره، شکل 

به  (005: 0250ت )رنجبر، «گیرد ای به خود می تازه

هندی  ، پیرمرد پاره دوز«باگوان»رسد که  نظر می

نیز در داستان با مرگ خود به کمال رسیده استت 

نیروانا مرحلة کمال و فنا در آيین بوداست که با 

آدمی را آيد و  فرو نشاندن نفس اماره به دست می

ترين  ت عالیرساند به سرمنزل سعادت اخروی می

هدف بودايیان رسیدن به مرحلة نیروانا )=تنوير( 

استتتت  «درون بینی»استت روش فلسفی هندو 

دهدت تنها با  برهما، خود معرفت اشراقی معنی می

توان به حل مسائل دست  اين روش فکری می

( هدايت نیز 000: 0230)اسالمی ندوشن،  تيافت

برای وصول بدين امر از زاويه درونی مدد 

گیردت مخاط  در پايان هر دو داستان به  می

 يابدت  معرفت دست می

را براساس  هوسبازاگر بخواهیم داستان 

و « عشق»اصول تعالیم بودا بررسی کنیم دو اصل 

در اين اثر داستانی چشمگیرتر استت « شفقت»

يعنی فلیسیا، به  هوسباز رمان اصلی داستانِقه

مهربان است و  دوز سب  عشق، با پیرمرد پینه

 ورزدت  شفقت می
 

  گیري نتیجهبحث و 

، رابطة راوی با مخاط  بوف کورو  هوسبازدر 

پیچیده استت از سويی مخاط ، فاعلی است که 

شود و از سويی ديگر راوی،  مند می از داستان بهره

تأثیر  است که مخاط  خود را تحتخود فاعلی 

کندت آنچه راوی  دهد و به مفعول بدل می قرار می
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، در جايگاه انسان، با آن هوسبازو بوف کور 

درگیراست، تنش و اضطراب مداوم استت راوی 

در هر دو داستان به دنبال چیزی مابین حقیقت و 

رؤيا، يعنی آسايش و فرار از ترس و ناکامی 

میان صفحات اين استت ممکن است در 

های جذاب، گیرا و مسحورکننده، امیدی  داستان

نباشد اما آرمانی هست که خود را از میان 

سازدت راوی در هر دو داستان  ها باز می ويرانی

نويسد تا در ساية آن مفری برای بیان اين  می

زاری و رنج بیابدت گويی هر دو اثر،  احساس بی

سره  آشفتنِ يکانتقامی هجايی است که در سايه بر

 شودت  بر هر چه که هست میسر می

راوی در هر دو داستان به بودا و انديشه و  -

مند استت ماجراهای هر دو داستان  افکارش عالقه

 ،افتدت توجه به مکان باستانی در هند اتفاق می

نمادی از احساس بازنگری در سنت و تالش 

برای به تصوير کشیدن انسانی است که در 

ای جز بازسازی  يابد و چاره چیزی نمیها  گذشته

 دنیای جديد برای خود و ديگران نداردت

های  راوی در هر دو داستان به وصف چشم  -

 پردازدت جادويی زن آرمانی می

زاويه ديد در هر دو داستان اول شخص مفرد  -

استت در زاويه ديد اول شخص مفرد يا زاويه 

 ديد درونی که در هر دو داستان به کار گرفته

های داستان  شده، راوی خود يکی از شخصیت

استت گويی هدايت، در هر دو داستان، راوی را 

برصورت خود آفريده استت از جهان و ديگران 

 جدا کرده استت 

راوی در هر دو داستان به مذمت زندگی و  -

 پردازدت  دنیا می

راوی در هر دو داستان دارای تفکر خیامی  -

 استت 

 
 هوسبازو  بوف کورهای صوری و محتوايی داستان   همسانی .4جدول 

 

 ها نوشتپي

که به سال  ای در بهشت بیگانهشین پرتو در رمان ت 0

چاش و منتشر ساخت، به تفضیل به شرح  0252

 پردازدت احوال هم اتاقی خود يعنی صادق هدايت می

 

 

های هدايت به آدرس شین پرتو به همین  نامهت 0

وز ـذکور هنـان مـارتمـدت آپـش یـال مـآپارتمان ارس

« جمال ناصر»آن يعنی  مسکونی است و مالک جديد

 هوسبازو  بو  كورهمساني محتوایي  هوسبازو  بو  كورهمساني صوري 

 داشتن تفکر خیامی حضور راوی و زاويه ديد اول شخص

 مرگ انديشی توصیف چشم

 مذمت دنیا موسیقی

 اعتقادی بی مرگ قهرمان

 حضور هند و بودا يکی بودن راوی و قهرمان داستان
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آن را بازسازی و تعمیر کرده استت جمال ناصر از 

دوستداران نويسندة شهیر ايرانی يعنی هدايت استت 

المللی صادق  کنندگان در همايش بیناو از شرکت

در بمبئی برگزار گرديد،  0210ه در بهمن ـهدايت ک

از دانشجويان « نديم»در منزل خويش پذيرايی کردت 

روه زبان و ادبیات فارسی هندی دورة دکترای گ

دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو، با تالش بسیار و 

های شین پرتو و هدايت، آپارتمان مورد  ردگیری نامه

 بحو را پیدا کردت 

رواج تک »های شعر عصر صفوی  يکی از ويژگیت 2

( برخی از شاعران 05 :0221)سبحانی، ت است« بیت

سرودند، سپس آن را در  اين سبک تک بیتی را می

همین تک بیت،  دادندت گاهی قال  غزلی گسترش می

شد و حتی حکم مثل ساير  به همین صورت رها می

 يافتت  می

الدين بلخی همة  قاضی حمید مقاماتدر کتاب ت 0

آغاز  «حکايت کرد مرا دوستیتتت» ها با عبارت مقامه

پايان  «ندانستم که کجا رفت»و با عبارتِ  شود می

 ]مخاط [ اغل  از سرنوشت قهرمان يابد و می

 (31: 0210ت )سبحانی، ماند خبر می استان بید

 آورد:  مولوی در اين خصوص میت 5

 لقکه خهای چرخ است اين بانگ چرخش

 ســرايندش به طنبـور و به حلـق می    

 (230: 0222 )مولوی، 

 

 منابع

ت چاش دومت جلد اولت فن شعر (ت0221)ارسطو 

 کوبت تهران: امیرکبیرت  ترجمه عبدالحسین زرين

ت جام جهان بین(ت 0230اسالمی ندوشن، محمدعلی )

 نشر جامیت  :چاش پنجمت تهران

ترجمه فؤاد  ت چاش دومتجمهوری(ت 0225افالطون )

 روحانیت تهران: انتشارات علمی و فرهنگیت 

داستانت تعاريفت ابزار و (ت 0220ايرانی، ناصر )

تهران: کانون پرورش چاش چهارمت ت عناصر

 فکری کودکان و نوجوانانت

ت های صادق هدايت نامه(ت 0230بهارلو، محمد )

 تهران: نشر اوجات 

(ت 0231اهلل )اسماعیلی، فتح ؛بهارلوئیان، شهرام

تهران: چاش دومت ت نامة صادق هدايت شناخت

 قطرهت 

ت دادا و سوررئالیسم(ت 0235) تای ویت بیگزيی، سیت

تهران: نشر چاش پنجمت ترجمه حسن افشارت 

 مرکزت

ترجمه محمدرضا  .ها سمبل(ت 0230جابز، گرترود )

 بقاپورت تهران: ناشر مترجمت

 ت تهران: کتاب سرات چهارچهره(. 0225ای، انور ) خامه

ت تهران: نقد آثار هدايت(ت 0253دستغی ، عبدالعلی )

 مرکز نشر سپهرت

های عاشقانة ادب  منظومه(ت 0230ذوالفقاری، حسن )

 ت تهران: نیماتفارسی

دانشنامة اساطیر (ت 0255ديکسون کندی، مايک )

 ت تهران: طهوریت يونان و روم

تهران:  ت چاش سومتبودا(ت 0250رنجبر، امیرحسین )

 مرواريدت 

چاش  ت0تاريخ ادبیات  (.0210سبحانی، توفیق )

 نورت يازدهمت تهران: انتشارات دانشگاه پیام
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هران: انتشارات ت .2تاريخ ادبیات (ت 0221)ــــــــــ 

 دانشگاه پیام نورت 

چاش ت داستان يک روح(ت 0252شمیسا، سیروس )

 تهران: تهرانت انتشارات فردوستچهارمت 

 ت تهران: فردوست انواع ادبی(ت 0235)ــــــــــ 

چاش پنجمت ت ای در بهشت بیگانهت (0252) شین پرتو

 تهران: شرکت چاش الوانت 

نويسی در صد سال داستان(ت 0221) عابدينی، حسن

 تندرت ت جلد اولت تهران: نشرايران

ت تهران: تأويل بوف کور(ت 0233غیاثی، محمدتقی )

 نشر نیلوفرت 

 ت چاش چهارمتهای رمان جنبه(ت 0221) تفورستر، ایت ام

 ترجمه ابراهیم يونسیت تهران: انتشارات نگاهت 

 تنقد و تفسیر آثار هدايت(ت 0230قربانی، محمدرضا )

 تهران: نشر ژرفت چاش دومت

چاش دومت ت تاريخ موسیقی ايران(ت 0232) مشحون، حسن

 تهران: نشر سیمرغ و فاختهت

ت ًْالمعارف مصاح  دايره(ت 0250غالمحسین ) ،مصاح 

 امیرکبیرتتهران: چاش دهمت 

ت مثنوی معنوی(ت 0222الدين محمد ) مولوی، جالل

تهران: چاش نهمت تصحیح رينولدالین نیکلسنت 

 امیرکبیرت

ت چاش سومت عناصر داستان(ت 0220میرصادقی، جمال )

 سخنت تهران:

تهران: چاش دومت ت بوف کور(ت 0205) هدايت، صادق

 نشر پرستوت

چاش پنجمت ت اصفهان نصف جهان(ت 0252)ــــــــــ 

 تهران: نگاهت
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Abstract  

The stories as Havasbaz  " Capricious "and Boofe Koor  " The Blind Owl "are the works 

that have been written by Sadeq Hedayat in India. He was entered Mumbai when Shin 
Parto invite him and he was settled in his apartment. He, first, wrote the short story 

called Capricious and then developed it as well ,he completed the other work called 

The Blind Owl and published both of them. These two works were published in 1936 

in Mumbai .The significance of these two works and also their structural and content 

similarities forced the researcher to analyze them regarding the comparative  – 

analytical approach. The results of this study showed that these works based on the 

aspects such as the bad or negative viewpoints toward life as well as the importance 

of death and also the structural aspects are the same as each other .The present paper 

tries to study and analyze the similarities of these works considering the available 

evidences.  
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