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گو .  و ناراحتي برپا بوديدر اوايل قرن بيستم ميالدي در سراسر ايران يک گونه ناآسايش
سبب پيشرفت علمي و نظريات جديد، عقايد کهنه و ارزشهاي فرسوده شکسته  اينکه به
بخش  ينان غيراطم، پريشان کن و آتيه،حال. نو ايجاد نشده بود هايارزش اما هنوز ،شده
نويس خيلي معروف و معتبر  ژوليده و آشفته، صادق هدايت، رمان در چنين محيط. بود

. جهان هستي گذاشت به  نجيب تهراني پاةميالدي در يک خانواد ١٩٠٣در سال 
. پايان رساند کرد و آن را در بلژيک و فرانسه به تحصيالت خود را در تهران آغاز

ة ادبيات بپردازد و مطالع  سپس تصميم گرفت به؛وددندان پزشکي ب آغاز مايل به در
 حافظ ورزيد و با ام عشق ميخي وي به. ادبيات کشور خود و جهان را شروع کرد

آلن پو و موپاسه و کافکا و   مانند ادگار،نويسندگان بزرگ جهان .١ داشتيشيرازي حال
 از آنها چيزهاي استيفن تسوايک و چخوف و داستايوفسکي را تحت مطالعه قرار داد و

  .زيادي يادگرفت
ي حتّ. صادق هدايت از بچگي مانند گوتم بودا و ابراهيم ادهم اندوه بسياري داشت

هميشه بدبختيها و غمهاي زندگي  .٢شد  غمي در آن ديده مي،زد هنگامي که لبخند مي
او . روح هدايت آرامش نبخشيد کرد به آنچه مردم را شاد مي. داد روحش را تکان مي
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عدالت و  عتقد بود که زندگي ما تحت کنترل سرنوشت کوري است که نسبت بهم
مانند يک آدم حساس رنجهاي زندگي را خوب مشاهده کرد و مثل . لياقت القيد است
اين نتيجه رسيد که زيستن در اين جهاِن نابودشدني کاري بيهوده و  يک فيلسوف به

. کند ي حمله ميطور جد دگي به زنارزشهر  بينيم، وي بر چنانچه مي .١پوچ است
وايات و رسومات زندگي رنامد و  لگرد مي کور و مردم را سگ و جهان را جهان بوف

شود که او بر هر انسان و بر هر شيء  ظاهراً معلوم مي. داند را خرافات و موهومات مي
پسند  صادق هدايت يک آدم حقيقت. انتقاد منفي کرده است، اما اصالً اينطور نيست

در داستان کوتاهش . دام مکر و فريب کند خواهد خود را مبتال به  بنابراين نمي؛است
  : نوشته است»دژ گجسته«نام  به

زندگي واقعاً يک زندان است که در آن . ما نبايد در دام فريب گرفتار شويم”
  .٢“برند زندانيهاي گوناگون زندگي بسر مي

 مجبور است آن ،و خسته شدهدر حقيقت صادق هدايت از فريب خوردگي بيزار 
. شود  ناميده مي»هذيان«حقايق و تلخيهاي زندگي را فاش کند که در زبان عمومي 

انگيز و باورنکردني است که گر کسي  برخي از حقايق زندگي آن قدر شگفت
. کند جرأتمندانه آن را بر روي کاغذ بياورد، خواننده با يک تبسم استهزايي قبول مي

اش ظاهر و  نويسد، براي قاري فريب خورده داند که هر چه مي ميصادق هدايت خوب 
  :نويسد در آغاز بوف کور مي. عيان نيست

ارتباط وقايع  من سعي خواهم کرد آنچه را که يادم هست، آنچه را که از”
ي بکنم نه فقط آن يک قضاوت کلّ شايد بتوانم راجع به. درنظرم مانده بنويسم

چون براي من هيچ . الً خودم بتوانم باور بکنميا اص اطمينان حاصل بکنم و
٣“ندارد که ديگران باور بکنند يا نکنند تياهمي.  
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او . کرد در اصل صادق هدايت از اوايل زندگانيش تنهايي را شديداً احساس مي
همين احساس تنهايي و عدم دلبستگي . اين عقيده بود که همه انسانها تنها هستند بر
از زندگي آن قدر مأيوس و نوميد است . سازد خودگويي مجبور مي دنيا هدايت را به به

ر از درد و رنج و غم ابدي و نظر او زندگي پ در. کند که حتّي وجودش را تسليم نمي
صاق هدايت چون راه نجات ديگري . استينها مرگ  اازلي است و بهترين راه نجات از

  .خودکشي زد ت به ميالدي در پاريس دس١٩٥١ديد، در سال  براي خود نمي
 همين عقيده و نظريه باال را ، که از هر لحاظ يک اثر جهاني است»کور بوف«

نويسي که در ايران رايج بوده  صادق هدايت از تمام روند و روش رمان. کند منعکس مي
قهرمان اين .  نوشت»سوررئاليست«انحراف ورزيده، اين رمان را در شيوه  به است رو

اشي روي جلد قلمدان گير است که تمام روز مشغول نقّ گوشهرمان يک نفر هنرمند 
زندگي . زندگي واقعي و زندگي رويايي: برد مي سر بوده است و در دو زندگي به

کردن اين چيزها  براي فراموش. ت استواقعيش پر از تنگ دستي و بدبختي و محرومي
ندگي رويائيش برد و تحت اثرات مدهوشي، ز مي ي پناهمشروب و حشيش عاد او به

چونکه . ورزد حقيقي مي ين زندگي او با يک دختر آسماني عشق ادر. شود شروع مي
 همين علّت اينجا از فن به. کرده بود خوبي مطالعه صادق هدايت آثار کافکا را به

  :قول فرويد در حقيقت به. رويايي استفاده کرده است
. رود مسرت مي دنبال هميشه بهفطرتاً انسان  جبلّتهاي انسان الادراک هستند و”
 خواهشهاي خود را پايمال ،آن نتيجه براي رهايي از پريشاني و آشفتگي در
ميرند، بلکه  نمي اما اين خواهشها هرگز. باشد مي نظر اجتماع گناه کند که از مي

 تگاه که موقعي يابند و هر دور افتاده و در الشعور پرورش مي فقط از فهم
  .١“شوند طور عجيب و غريب ظاهر مي هرسد ب دست مي به
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که در زندگي واقعي محروم مانده است،   از آرمانها و آرزوهايي»کور بوف«عينه  به
 »کور بوف«شناسي  اصالً از روي روان. کند آنها را در زندگي رويايي حاصل مي

ات اين بيماران يکي هم اين است که از از خصوصي. مرض پسيکوز مبتال است به
  .خيال بافي برخوردارندنيروي 

ةعنوان ضميم صورت رونويسي شده در هند آمد و بعدها به ين بار بهلاين اثر او 
  .١گرديد شکل کتاب چاپ  ميالدي به١٩٤١ منتشر شد و سپس در سال »روزنامه ايران«

انگيزي است که بين گوينده و  هراسء ردن خالكموضوع اصلي اين رمان تصوير
ت ي از واقع»کور بوف« اول ةصحن.  فاصله انداخته است، هستندشنونده که در اصل يکي

. صورت يک فانتزي درآمده است  دوم رئاليسم بهةتلخ زندگي دور است و در صحن
بنابراين . کرد دانيم صادق هدايت از بچگي تنهايي را شديداً احساس مي که مي طوري به

کرده  شناسي تجزيه و تحليل  روان اتوبيوگرافي نوشته و آن را از رويةرمان را در شيو
  :ديود پچس نوشته است. است
  .٢“ردوآ ظهور مي لي بصيرت را بهنويس با پيدا کردن واقعات تخي رمان”

 گو اينکه نويسنده ، انجام داده»کور بوف«خوبي در  صادق هدايت همين کار را به
داقت نيست آثارش خالي از خلوص و ص. از قدرها و ارزشهاي کهنه منحرف شده است

  :و همين خلوص و صداقت از نظر اودن چنين است
  .٣“سازد سخن نويسنده را معتبر و مستند مي”

حتّي پيرنگ اين رمان بر محور . خورد چشم مي  بودايي در سراسر اين اثر بهةفلسف
عالوه بر ايديولوژي بودا و ديگر عقايد شرق زمين . کند ايديولوژي بودا گردش مي

دگان مغرب زمين، چون پوي، دستايوفسکي و کافکا نيز گرفته شده ي از نويسنمالها
طاهر  هاي بابا هاي خيام لطيف و مانند دوبيتي  مثل رباعي»کور بوف«اصالً . است
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ديده زياد  ، تکرار بيهوده اشيا و اشخاص و وقايع»کور بوف«اما در . سوزناک است
تهاي اين رمان  شخصيةتقريباً هم. دشون تها عيناً تکرار مي شخصيوکارها تکرار . شود مي

مجاز و واقع آن . ١ شباهت يکسان دارند،چه در زندگي واقعي و چه در زندگي رويايي
  :شود گاهي تفريق دشوار مي طور بهم آميخته است که گاه

دهد و   قرار مي»کور بوف«، ما را مستقيماً در قلب »کور بوف«دليل آنکه زبان  هب”
. شوند تها و سمبولها در ما تکرار ميشخصي  نيز فقط قصّهپس از آن پاياِن

 افتد، بلکه در اعماق ذهن در فاق نمي آگاهانه زبان اتّةنتيج آنها در تکرار
دسترسي ندارد،  هاي ناخود آگاه آدمي جائيکه زبان بدان ترين اليه تحتاني

  .٢“افتد مي فاقتّا
دبيات رويايي قرن بيستم  يکي از شاهکارهاي ا»کور بوف« ،از لحاظ مواد و موضوع

  :است
تبديل  که ما رااين است  هدايت از نظر هنر نويسندگي ةبزرگترين خصيص”
هايش دست  بسياري از قصّه  اين هدايت است که در…کرده است خودش به
. گور بشود هخواهد زنده ب شود و يا مي مي زند و يا ديوانه خودکشي مي به

 نويس انگليسي که  قصّه،ينياولفورج شباهت به بي ين نظر اهدايت از
در يکي . هستند کننده خودکشي خود نويسنده بيني هايش پيش تهاي قصّهشخصي
ت داستان  شخصي،دارد  نام»دريايي سوي فانوس به«هاي اين نويسنده که  از قصّه

توان گفت  مي. که سالها بعد خود ورجينياولف کشت کشد همان طور خود را مي
تبديل  خود را  نه،خود کرده است تها را تبديل بهيورجينياولف شخص که
که ورجينياولف حس  هرگز امکان ندارد که يک انگليسي بگويد. تهاشخصي به

  .٣داده است خودکشي را در تمام مردم انگليسي نشان
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چنانکه صادق هدايت . اما از لحاظ تکنيک و هيئت، آن مقام شامخ را نيافته است
دهند؛ زيرا  ت نمينويسان هيئت را زياد اهمي گونه رمان  و ايناست ١ جديينويس رمان

شود که  خواهند ترسيم کنند، آن قدر بر ذهنشان مسلّط مي  زندگي را که ميةکه آن چهر
لحاظ خودشان ايجاد هيئت ديگري   يا از،شکنند اکثر اوقات قيد و بند هيئت را مي

باً همه رمانهاي جهان که در آن بر اين عقيده است که تقري ٢جورج ايليت. کنند مي
. لحاظ هيئت ناقص هستند  از،خوبي تصويرشده است هاي گوناگون زندگي به چهره
 فيلدنگ، »جونس تام« ماکسيم گورکي، »مادر« تولستوي، »جنگ و صلح«طور مثال  به
جالل آل احمد  .کند رميت را مواد پئ هيءاينجا خال. غيره غيره و چند و  پريم»گئودان«
  :اين رمان چنين نوشته است جع بهرا

در . هدايت است ترين و زيباترين اثر صادق ترين، صميمانه کور فشرده بوف”
لحن خودش را . گويد سخن مي کور خود صادق هدايت است که در آن بوف
کور يک داستان کوتاه نيست،  بوف. هدايت است کور خود صادق بوف. دارد

است   کارش در خاطرات، حکايتي.روند اي است با نيست، مکالمه رمان هم
سور رئاليست و عجيب و  حکايتي. ترين نفسانيات يک هنرمند حاوي صميمي

٣ر از غمغريب و پ.  
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