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  چكيده
مانـد تـا    تر به سبك و سياق غربـي مـي   در نگاه اول بيش صادق هدايت بوف كور
ناظر  تر بيشبر اين اثر نوشته شده نقدهايي هم كه . هاي ادبي شرقي و ايراني اسلوب

آن از  رپـذيري بـه اث  ،هـاي اخيـر   در زمـان  است؛ اما يهاي ها و شباهت تأثرچنين  بر
ايـن   در از تأثير ادبيات قديمهنگام صحبت . است شدهتر توجه  بيشفرهنگ ايران 

جا  همين، و غالباً در ويس و رامينو بعد شود  اثر، بيش از هر چيز نام خيام برده مي
اين دو موضوع كتـاب و   بارةمانند؛ شايد به اين دليل كه هدايت خود در متوقف مي

نـويس ميـراث داسـتاني     اين حقيقت كه صادق هـدايت داسـتان  . مقاله نوشته است
، كامالً پـذيرفتني  است و احياناً از آن متأثر شده است مطالعه كردهرا ادبيات فارسي 

شـود كـه صـادق هـدايت در خلـق       ثابـت در مقالة حاضر سعي شده است . است
را از يكي » پيرمرد و دختر«ويژه ايدة تصوير  شده و بهمتأثر  نامه طوطياز  كور  بوف

  .اقتباس كرده است نامه طوطيهاي  از افسانه
  .بوف كور، نامه طوطي، جواهراالسمارادبيات داستاني،  :ها كليدواژه

 

  مقدمه. 1
است كه در قـديم بـه    كليله و دمنه همچونهندي  اي هافسانهاي  در زمرة كتاب 1نامه طوطي

ايـن كتـاب در    نـام . انـد  اي بـيش از زبـان اصـلي يافتـه     انـد و آوازه  فارسي برگردانده شـده 
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بـار    نخسـتين و  اسـت  »هفتـاد طـوطي  «به معني ) Suka Saptati( سوكا ساپتاتيسانسكريت 
آن را از  ق  715تــا  713در  ،منشــي ســلطان عالءالــدين خلجــي ،محمــد ثغــري   بــن  عمــاد

طـول و  . نـام نهـاده اسـت    2جواهراالسـمار فارسي ترجمه و تأليف كـرده و   سانسكريت به
عصر خوش نيامد؛ به همـين  آن ها و نيز نثر مصنوع عماد ثغري، به مذاق مردم  تفصيل قصه

تر بازنويسي  تر و با نثري ساده را خالصه جواهراالسمار، ق  730در  دليل، ضياءالدين نخشبي
در قـرن  . مورد استقبال قرار گرفـت  جواهراالسماراز  تر بيش بسياركرد؛ اين تحرير نخشبي 

. از ايـن كتـاب از محمـد قـادري انجـام گرفـت       يتر و مختصرتر سادهتحرير  نيز، سيزدهم
دردسـت   نامـه  طـوطي اين سه تحرير معروف، تحريرها و نشرهاي قديم ديگري از   بر  عالوه
  .بودن اين اثر  دار اعتبار و پرطرفشاهدي است بر فوق  هايوجود تحرير. است

تحرير نخشبي در قـرن  ؛ ها ترجمه شد فارسي خيلي زود به بسياري از زبان نامة طوطي
قلـم    در لنـدن بـه   ،1801تحريـر قـادري در    .منتشـر شـد  پانزدهم ميالدي به زبان تركـي  

بـه زبـان آلمـاني     نيـز،  1822در  و به انگليسي ترجمه و چـاپ شـد  ) Gladwin( گالدوين
) Kosegarten( گارتن از خواندن آن به شوق آمد و كوزه ،شاعر بزرگ آلمان ،گوته .ترجمه شد

 ثغـري،  ؛ويـك  بيسـت  :1372 ي،نخشـب ( را به ترجمة اصل كتاب از سانسكريت ترغيب كـرد 
  ).ودو بيست: 1352

نقش پررنگي در انتشار ايـن   ،ترين دوستان صادق هدايت يكي از نزديكمجتبي مينوي، 
شد آغاز  بوف كورآشنايي هدايت و مينوي از حدود شش سال پيش از انتشار . كتاب داشت

را بـه او   جواهراالسمارگويد كه مينوي تصحيح  شمس آل احمد مي). 415: 1371هيلمن، (
وسيلة مجتبي مينـوي   نسخة اساس تحرير نخشبي، به .)ويك سي: 1352ثغري، ( تكليف كرد
با توجه ). ودو بيست: 1372نخشبي، ( برداري شده بود خانة دانشگاه تهران عكس براي كتاب

نـويس كـه تـوجهش بـه      توان تصور كرد صادق هدايت داسـتان  چه عنوان شد، آيا مي به آن
نيز او بـه   نيرنگستانباشد؟ در  بودهزد است، از چنين كتابي غافل  گذشتة فرهنگي ايران زبان

  .دهد ارجاع مي ،هزارويك شبازجمله ، هاي ادبي كهن بسياري از كتاب
هاي اخير هم بر ايدة تأثر از ادبيات داستاني كهـن صـحه گذاشـته     در برخي از پژوهش

بـا   بـوف كـور  ، پيوسـتگي  »الگوي ايراني ميل ناكـام «شده است؛ مارتا سيميدچيوا در مقالة 
 هفـت پيكـر  ، مشـابهات آن را بـا   كـاوي و ادبيـات   روان، و حورا يـاوري در  ويس و رامين
در خلـق   نامه طوطيدر نوشتة حاضر سعي شده است اثرپذيري هدايت از . اند بررسي كرده
  .اثبات شود بوف كور
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بوف و طوطي؛ و تقريبـاً  : پرنده است نامعنوان هر دو كتابِ مورد بحث پژوهش حاضر 
: 1382شميسا، ( »راوي است اين او، اين سايه، اين جغد خود« :اند راوي هر دو كتاب پرنده

نيز يـك جـا    بوف كوركند، و راوي  را طوطي روايت مي نامه طوطيهاي  همة افسانه ).123
  : كند خود را شبيه جغد معرفي مي

ـ  و بـود  كـرده  ريـ گ ميگلو در من يها ناله يول بودم شده جغد هيشب وقت نيا در  شـكل  هب
 .كنـد  يمـ  فكـر  من مثل كه دارد يمرض هم جغد ديشا .كردم يم تف را ها آن خون يها لكه
ـ  مـرا  يهـا  نوشـته  دهيـ خم حالته ب و بود شده جغد هيشب درست واريده ب ام هيسا  دقـت  هب
  .)137: 1315هدايت، ( بفهمد توانست يم او فقط د،يفهم يم خوب او حتماً .خواند يم

وضـعيتي   )وششـم  ودوم و چهل هاي شبِ چهل قصه( نامه طوطيطوطي در دو افسانه از 
در شـب  . طوطي قبالً انسـان بـوده اسـت    ؛)371و  341: 1372نخشبي، ( كند ديگر پيدا مي

دار و الغـر   وششم، روح راي وارد بدن طوطي شده است و زنش كه از دوري او غصه چهل
كند و تنها مونس ايام  را كه بر ديوار نشسته است، در قفس مي) شوهرش( شده، اين طوطي

اين طوطي ما را به يـاد طـوطيِ   . شود و معشوقش همين طوطي ميسخت جدايي از شوهر 
هـا جـدايي از    هـاي سـال   دل  داش آكل هـم رنـج و درد  : اندازد داش آكل صادق هدايت مي

ميرد، گويا روح او وارد بـدن   وقتي داش آكل مي .گذارد ميمرجان را فقط با طوطي درميان 
بـا  ) 62: 1341هـدايت،  ( »اي با لحن داشي و خراشـيده «شود، كه مثل داش آكل  طوطي مي

بايـد   نامه طوطيگويد، و مرجان از مرگ داش آكل به بعد مثل زن راي در  مرجان سخن مي
  .انس گيردبا طوطيِ داش آكل 
. تخطـي جنسـي زن اسـت    بـوف كـور  مون اصلي نظران مض صاحباز به اعتقاد برخي 

يك تم، يعنـي خيانـت    بوف كور«: مايه دارد فقط يك درون بوف كور گويد مياي  خامه  انور
نظر شاپور جوركش نيز تـا   ).428: 1380، دهباشي( »تر ندارد زن و تحقيركردن مردش بيش

  : اي است خامه  انور ةاي مشابه گفت اندازه
مـرد   ةشناسي رابط و آسيب ــ طور عام به ــ انساني ةقضاوت رابط، شناخت و بوف كوردر 

 ددهـ  تـم اصـلي داسـتان را تشـكيل مـي      ــ طور خاص به ــ داستان با جهان پيرامون خود
   .)150: 1378جوركش، (

: آورد ميـان مـي   از تخطي جنسي مـادر و زنـش سـخن بـه     بوف كوردر هر حال، راوي 
هـم   نامـه  طوطيبايد گفت مضمون اصلي . داسي در بخش اول و لكاته در بخش دوم  بوگام

بار از تخطي جنسي زن صحبت   بيستبيش از اين كتاب، هاي متفاوت  قصهدر . همين است
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كنـد   گفتن سرگرم مي شكر را با قصه ودو شب ماه در افسانة اصلي آن، طوطي پنجاه .شود مي
  .تا از خطاي جنسي او جلوگيري كند

، در غياب شوهري اسـت كـه   بوف كور، مثل نامه طوطيهاي جنسي  بسياري از تخطي
بار براي زن بازرگاني كه بـه    هشت نامه طوطياين موضوع در . به سفر بازرگاني رفته است
داسي در غياب پـدر راوي كـه بـه      بوگامهم  بوف كوردر . آيد تجارت رفته است پيش مي

ويكـمِ   در شب سـي . كند سفر تجاري به بنارس رفته است با عموي راوي رابطه برقرار مي
طمـع   ،خورشـيد  ،رود و برادرش زبير به زن او ، صاعد به سفر بازرگاني ميجواهراالسمار

  .)365: 1352ثغري، ( كند مي
و مقايسـة آن بـا تصـوير     بـوف كـور  در ادامة گفتار، به تصوير پيرمرد و دختر آسمانيِ 

در اوان ورود به ايـن بحـث متوجـه    . پردازيم مي نامه طوطيهاي  شده در يكي از قصه ارائه
شويم كه رابطة متقابل ايران و هندوستان در هر دو تصوير برجسته است و اين نيز ايدة  مي

د كـه جـوي آب   كنـ  تأكيد مي بوف كورراوي . كند را تقويت مي نامه طوطيتأثر هدايت از 
مطابق روايات ايراني، درختـي اسـت كـه    «درخت سرو هم . سورن است ايراني همان نهر

؛ اما ديگر اجزاي اين تصوير هندي )708: 1380دهباشي، ( »زرتشت از بهشت آورده است
است؛ پيرمرد شـبيه جوكيـان هنـد اسـت؛ پـردة       ، هنديبوگام داسي ،دختر آسماني: است

در درة گلمرگ ) نيلوفر هندي( هاي پادما اگر گل هندي است؛ گلدوزي و جلد قلمدان هم
هـدايت،  (، نيلوفر هـم هنـدي اسـت    درنظر داشته باشيم ديگر اثر هدايت ،سامپينگه، را در
 »زمين دارد، نيلوفر نمـادي از سـرزمين هنـد اسـت     اگر سرو نشاني از ايران«). 561: 1344

  ).92: 1380صنعتي، (
همين كه هدايت تصوير خودش را از تركيب عناصـر ايرانـي و هنـدي خلـق كـرده      

دو انـدازد كـه تـأليفي اسـت از      مي نامه طوطيهايي مانند  است، ما را به ياد الگوي كتاب
كند  ها را ايراني مي هاي اشخاص و مكان تر نام عماد ثغري، بيش. فرهنگ ايراني و هندي

كـردن   كند؛ زنـدگي  مياستفاده ران، فراوان در اثر خود و از عناصر اعتقادي و فرهنگي اي
در . اصالً عجيب نيست) 391و  239: 1352ثغري، ( يك برهمن هندي در بابِل يا مداين

، اغلب مكان ايران بوف كوردر  اند، اما ها ايراني غالباً مكان هند است و انسان نامه طوطي
تـر   ك، رنـگ ايرانـي را حتـي غلـيظ    مسل ضياء نخشبيِ عارف .اند ها هندي است و انسان

 انـد  عبـدالعظيم روييـده   اي نزديك شاه نيلوفرهاي هندي در محوطه بوف كوردر . كند مي
  ).39: 1315هدايت، (
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  دختر و پيرمرد تصوير پنج. 2
بـار بـه     پـنج اسـت كـه   » صحنة پيرمرد و دختـر «، بوف كورترين عناصر در  يكي از برجسته

  : خوانيم همان اوايل داستان مي ؛شود تكرار مي متفاوتهاي  شكل
هميشـه يـك   : شكل بوده است جور و يك هاي من از ابتدا يك موضوع مجلس همة نقاشي

كشيدم كه زيرش پيرمردي قوزكرده شبيه جوكيان هندوستان عبا به خودش  درخت سرو مي
پيچيده، چنباتمه نشسته و دور سرش چالمه بسته بود و انگشت سبابة دست چـپش را بـه   

روي او، دختري با لباس سياه بلند خم شده، بـه او   روبه. ت تعجب به لبش گذاشته بودحال
  .)10 :همان( ها يك جوي آب فاصله داشت آنكرد، چون ميان  گل نيلوفر تعارف مي

  : بينيم بار از سوراخ هواخور رف مي  دوميناين صحنه را 
نشسته بود و يك دختر ديدم در صحراي پشت اطاقم پيرمردي قوزكرده زير درخت سروي 

ــ جلو او ايستاده، خم شده بـود و بـا دسـت راسـت گـل       ــ نه، يك فرشتة آسماني جوان
سـبابة دسـت چـپش را     كه پيرمرد ناخن انگشـت  كرد؛ درحالي نيلوفر كبود به او تعارف مي

  .)13 :همان( جويد مي

  :شود در بخش دوم رمان، راوي خود در اين صحنه داخل مي
رفتم كنار نهر سورن، زير سـاية يـك درخـت كهـن     . احساس خستگي كردمدر اين وقت، 

آمد تا حـاال كسـي پـايش را     نظر مي جاي خلوت و دنجي بود؛ به. سرو روي ماسه نشستم
هاي سـرو يـك دختربچـه     ناگهان ملتفت شدم، ديدم از پشت درخت. جا نگذاشته بود  اين

ــ   سبكبا تار و پود خيلي نازك و لباس سياهي داشت كه . بيرون آمد و به طرف قلعه رفت
جويـد و بـا حركـت آزادانـه و      ناخن دست چپش را مـي . ــ بافته شده بود گويا با ابريشم

  .)86 :همان( شد لغزيد و رد مي اعتنا مي بي

هنگام زمسـتان كـه   . اين تصوير از كودكي همراه راوي بوده و او با آن بزرگ شده است
  : شده است ديدن اين تصوير بيدار مي خوابيده، هميشه با زير كرسي مي

پيرمرد قوزكرده شبيه جوكيان هند چالمه بسته، چه پردة عجيب و ترسناكي بود؛ رويش يك 
تار در دست داشت و يك دختر جـوان   زير يك درخت سرو نشسته بود و سازي شبيه سه

ه بـود و  هايش را زنجير كـرد  ــ دست هاي هند ــ رقاصة بتكده خوشگل مانند بوگام داسي
  .)94 :همان( مثل اين بود كه مجبور است جلو پيرمرد برقصد

  :پردازد مينقش جلد قلمدان  توصيف هم به راوي در اواخر رمان، باز
يك درخت سرو كشيده شده كه زيرش پيرمردي قوزكرده شبيه جوكيان هندوستان چنباتمه 
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تعجب انگشت سبابة دست زده، عبا به خودش پيچيده و دور سرش چالمه بسته، به حالت 
ــ  روي او دختري با لباس سياه بلند و با حركت غيرطبيعي چپ را به دهنش گذاشته، روبه

رقصد، يك گل نيلوفر هم بـه دسـتش گرفتـه و     ــ جلو او مي شايد يك بوگام داسي است
  .)117 :همان( ها يك جوي آب فاصله است ميان آن

  
  قمارباز برهمن افسانة از اي خالصه 1.2

ايـن  ؛ آورده شود برهمن قماربازاي از قصة  براي درك بهتر اين مقايسه الزم است خالصه
در  )64 فحةصـ ( نخشـبي  نامـة  طوطيو هم در  )112 فحةص( جواهراالسمارقصه، هم در 

 جواهراالسـمار شـود، بـه روايـت     جا نقل مـي  چه در اين آناما شود؛  شب هفتم روايت مي
  :تر است نزديك

كـرد؛ امـا    را صرف قمار مي شهمة عمر كهبود  قمارباز همنشينان راي برهمنييكي از 
كرد؛ و راي بود كه  ولي بازهم قمار مي. بود و در آخر كارش به مفلسي كشيده هميشه بازند

هاي راي  كشيدن مقابل بخشش كه برهمن طاقت خجالت تا اين. پرداخت مالِ باختة او را مي
در راه به غـاري  . برد و زنش را هم همراه خود  گذاشتشهر را  و بناي سفر از آن ياوردنرا 

، بازهم بر سر بودبرهمن كه شيفتة قمار . ديدند قماردرون آن مشغول را و چند دزد  رسيدند
و بـاز   گذاشت، زنش را گرو شتنداچون زرِ باخته را . شدو مثل هميشه بازنده  رفتبازي 

و بـراي   رسيددر راه به چاهي . تا از او زر بگيرد و زنش را از رهن درآورد رفتسراغ راي 
  :درون چاه را نگاه كرد. شدرفع تشنگي نزديك آن 

روي  و روبه بود و دختري بسيار زيبا بر آن نشسته بود تختي از زر درون چاه نصب شده
روي پيرمرد، ديگـي  پيش . بوددختر نيز پيرمردي گوژپشت و بسيار الغر با حالِ زار نشسته 

و زير آن آتشي بزرگ افروختـه   بود روي ديگدان گذاشته شده آهني پر از روغن جوشان بر
  .كرد افروخت و آهسته نجوايي مي تر مي پيرمرد مدام آتش را بيش. بودشده 

برهمن پـس  . كردبندي از زر به او پيشكش  ؛ سپس دختر دستگفتبرهمن سالم و ثنا 
بنـد را بـه او    و دست رفتدر شهر، به سراغ جواهرفروشي . شدهر ي روانة شگزار سپاساز 

چنين گنجي درخور ظاهر حقيرانة برهمن نيست؛ پـس او را   ديدجواهرفروش . دكرعرضه 
پـس از   دادو بـه او قـول    كرددرخواست كمك برهمن از راي . برد به اتهام دزدي نزد راي 

و بعد واقعة  كردرا با كمك ماليِ راي آزاد زنش . آزادكردن زنش، او را از واقع امر مطلع كند
او را  خواسـت راي هـم از بـرهمن   . ديده بود را براي راي تعريف كـرد چه در آن  چاه و آن
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و  نشسـت ، راي بـر آن تخـت زر   رسـيدند به چاه كـه  . راهنمايي كند تا آن چاه را پيدا كنند
  :داددختر پاسخ . پرسيدكيفيت آن حال را از دختر 

ودو سال است كه اين آدمي ديوانة زنجيـرِ زلـف مـن     من دخترِ شاه پريانم و مدت شصت
و يـك  . گشته است و مبتال مانده و در آرزوي وصالِ من جواني برباد داده است و پير شده

روز هم دست مراد به دامنِ مواصلت ما ننهاده است و يك ساعت هـم شـربت وصـال مـا     
آتش است و گوهرِ او از خاك، عنصرِ ما نوراني اسـت و ذات او  چه جوهرِ ما از . نچشيده
مگـر  ... بندد؛ و لطيف با كثيف چگونه امتزاج يابد؟ مرا با او آميختگي صورت نمي. ظلماني
كه در مذهبِ جنيان آمده است، اگر آدمي خواهد كه بـا پـري آميـزد و بـا او عقـد       همچنان

در اين آتش افگند و بسوزد و همچـو مـا آتشـين    مواصلت بندد، بايد كه زرِ وجود خود را 
نه اين مسكين را سامانِ آن است كه خود را در اين ديگ جوشان افگند و چـو زرِ  ... گردد

جعفري از اين بوته پخته بيرون آيد، و نه قدرت آن كه ترك اين كار گويد و پختنِ سوداي 
ام و از مصـالح و مهمـات    بوس مانـده سببِ اين پيرِ سوخته مح بهو من نيز ... بيهوده بگذارد

يابم كه دسـت از وي   دنياوي دست داشته و از مذهبِ مروت و راه فتوت هم رخصت نمي
   .)116: 1352ثغري، ( افشانم و ترك او گويم

و چـون آب حيـوان    انداختخود را به داخل ديگ  فوراً، شنيدرا كه  سخنان دخترراي 
دختر از تخت فرود . آمداز روغن جوشان بيرون  بيندكه آسيبي ب بدون اينهمراهش داشت، 

راي بـه  . اختيـار راي اسـت   رغم پيرمـرد در  كه ديگر علي گفتو  كردو راي را تعظيم  آمد
و او را در  دادكه او متعلق به همان پيرمرد است؛ سپس از آب حيوان به پيرمرد  گفتدختر 
 ،درنهايـت  .آمدساله بيرون  صورت جواني دوازده گزند از ديگ به پيرمرد هم بي. افكند ديگ 

  .رسيدنداين عاشق و معشوق به وصال همديگر 
علـت  «كنـد،   هاي اين دو داستان كه در اولين نگاه جلب نظر مي ترين شباهت از برجسته

، تفاوت بوف كورو هم در  نامه طوطيعلت جدايي، هم در افسانة  ؛است» جدايي زن و مرد
است؛  نامه طوطي، نسخة دوم تصوير بوف كوراز اين نظر، بخش نخست . در آفرينش است

: آتشاز خاك است و ديگري از رسند، چراكه جنس يكي  يعني عاشق و معشوق به هم نمي
ـ  متعلق گريد او ...آلود، مه و كيبار ،يرياث اندام آن با او گريد«  درنـده  پسـت  يايـ دن نيـ ا هب
گـاه   راوي هـيچ ). 8: 1315هـدايت،  ( »بكـنم  ينـ يزم يزهايچه ب آلوده دينبا را او نه،. ستين

معشوق در بخش . تواند به آن دختر نزديك شود، مگر وقتي كه مرده و سرد شده است نمي
و فرازميني نيست؛ اما همة اين بخـش همچنـان در بيـان درد    » اثيري«، ديگر بوف كوردوم 

جا نيز راوي اصرار دارد زن را موجودي جز انسان، يعنـي   گذرد، و اين معشوق ميدوري از 
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داسي و دختـر    بوگام: گويا هنوز اختالف آفرينش در جدايي دخيل است .، معرفي كند»مار«
مادر راوي زهر  .)69- 67 :همان( رقصند خورند و مي دوزي مثل مار پيچ و تاب مي پردة گل

زن راوي مـار هنـدي را بـه شـوهرش      .)68 :همـان ( گـذارد  مي يادگار مار براي فرزندش به
 :همـان ( كنـد  هاي رمان او را به مار تشبيه مي و تا آخرين جمله) 75 :همان( دهد ترجيح مي

صحبت زنـان را چـون مـار    ... عاقل بايد «: نژاد هم آمده است هندي كليله و دمنةدر ). 140
  ).207: 1389نصراهللا منشي، ( »افعي پندارد كه از او هيچ ايمن نتوان بود

  
  ها تيشخص و صحنه عناصر شباهت 2.2

ارائه  بوف كور متفاوتنظر ما كه صادق هدايت در جاهاي  تر در تصوير مورد با دقت بيش
كم سه مورد آن  دست كه شود كه پنج عنصر اساسي در آن وجود دارد كرده است، معلوم مي

  :هم هست نامه طوطيعيناً در افسانة 
  عاشق يرمرديپ 1.2.2

متناسـب بـا   او را و  انتخـاب كـرده اسـت   را  نامـه  طـوطي پيرمرد  در اثر خود،انگار هدايت 
و  جواهراالسـمار در . گنجانـده اسـت   بـوف كـور  روز كـرده و در   سرايي مـدرن بـه   داستان
شـود؛ پيرمـرد    ، پيرمرد با صفاتي مثل منحني و فرتوت و بسيار الغر توصيف مـي نامه طوطي

  .نيز مثل جوكيان هند بسيار الغر است و قوزي بوف كور
 مـرا  روزيـ د هـركس «: مثل پيرمرد اين قصه به پاي عشق پير شده است بوف كورراوي 

 د،يسف يموها كه نديب يم يقوز رمرديپ امروز يول است دهيد يناخوش و شكسته جوان ،دهيد
 رمـرد يپ اصالً نه، ه،يشب دميد«، )57: 1315هدايت، ( »دارد يشكر لب و واسوخته يها چشم

 قاشق قاشق را آن ةريش و بفشارم را انگور ةخوش ديبا، )143: همان( »بودم شده يخنزرپنزر
هاي  ها، در يكي از رونوشت اين  بر  عالوه). 58 :همان( زميبر »ريپ يةسا« نيا خشك يگلو در

: گويـد  مـي نشيند و بـازهم راوي   جاي پيرمرد زير درخت سرو مي آن تصوير، خود راوي به
خاطر  عموي جوان راوي هم به). 121 :همان( پيرمرد بساطي خاكسترنشين زنش شده است

 در. گـردد  پيرمـرد بـازمي  به شكل شود و  چالِ مار ناگ مي داسي، وارد سياه  بوگامعشقش به 
شـده و بـه پيـري     چـاه خاطر عشقش به دختر شاه پريـان وارد   مرد جوان به نيز نامه طوطي

شـود؛ امـا    ناگهان جـوان مـي   نامه طوطيپيرمرد  درنهايت، .بدل شده استفرتوت و منحني 
  .شود ناگهان پير مي مورد دوجوان بوف كور در 
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بودن پيرمـرد   دهان به انگشت ؛تعجب و حيرت پيرمردهاي هر دو داستان است نكتة ديگر
در ). 25: 1386سـيميدچيوا،  ( انـد  را به حيرت او از امتناع وصال دختر تعبير كرده بوف كور

گداز  گرم آتشي آهن گرم«پيرمرد مقابل ديگ جوشان نشسته بود و : آمده است جواهراالسمار
افروختن آتش به اين ). 113: 1352ثغري، ( »گفت گداز مي نرم ترنّمي جان افروخت و نرم مي

حاكي از اين گداز گفتنش  سبب است كه تنها راه وصال دختر همين آتش است؛ و ترنمِ جان
در اين مدت يك لحظه روي «تواند از اين راه بگذرد، و به همين علت  حيرت است كه نمي

  ).65: 1372نخشبي، ( »وصال من نديده و يك لحظه شربت اتصال من نچشيده

  فاصله وجود 2.2.2
يـا يـك ديـگ     استيا يك جوي آب فاصله  )دختر جوان و پيرمرد( ميان عاشق و معشوق

) نامه طوطي( گويد گداز مي جان  كند و ترنمي پيرمرد يا از اين فاصله حيرت ميروغن؛ و اين 
  ). بوف كور( دهد اي ترسناك سرمي گيرد و خنده يا انگشت تعجب به دهان مي

... بين تصوير آن دختر رقاص هندي با نيلوفر كبودش و آن پيرمرد قوزكرده زير سرو كهن 
   .)378: 1380صنعتي، ( سازد يفاصلة نهري است كه پيوند را ناممكن م

  : كند از اين فاصله بگذرد سعي مي بوف كوريك بار دختر تصوير 
 آن .نتوانسـت  يول بپرد ،داشت فاصله رمرديپ و او نيب كه ،ييجو يرو از خواست يم ايگو

   .)15: 1315هدايت، ( خنده ريز زد رمرديپ وقت

 ودو سـال  يـا شصـت  ) نامـه  طـوطي ( در دو مأخذ ديگر هم پيرمرد حدود هشـتاد سـال  
  .تواند درصدد گذشتن از فاصلة ديگ روغن جوشان است و نمي) جواهراالسمار(

  يفراانسان يدختر 3.2.2
راوي ابتـدا  . شـود  ، سه مورد اوصاف فرامادي به دخترِ تصوير نسبت داده مـي بوف كوردر 

ي حقيقي يـا يـك   آيا او موجود«: گويد كند و سپس مي تصويري را پيش روي ما ترسيم مي
: گويد ؛ در تصوير ديگري مي)87 :همان( »وهم بود؟ آيا خواب ديده بودم يا در بيداري بود؟

؛ اما وضع در تصوير سوراخ رف فراتـر از  )117 :همان( »رقصد مي... با حركت غيرطبيعي «
 »يك دختـر جـوان نـه، يـك فرشـتة آسـماني      «عنوان  بهراوي از همان اول او را : هاست اين

بيش از دو صفحه راجع بـه او  در همة توصيفات مفصلي كه . شناساند به ما مي) 13 :انهم(
  : بينيم آورد، براي اين است كه بگويد يك دخترِ زيباي فراطبيعي و فراانساني را مي مي



 نامه طوطيو  بوف كوربررسي و مقايسة دو تصوير در      60

  

اعتنـايي   بي... طبيعي داشت   ماوراءيك فروغ ... كه به فكر شخص غايبي بوده باشد  مثل اين
او ماننـد مردمـان معمـولي    ... كـرد   بودن او حكايت مي اثيري حركاتش، از سستي و موقتي

  . نيست؛ اصالً خوشگلي او معمولي نبود

اين واژه در متن رمان، پنج بار . كند مياستفاده » اثيري«راوي در توصيف دختر از واژة 
و در  )124و  30، 16، 14، 8 :همـان ( اسـت آمـده  در وصف اين دختر يا معشـوق راوي  

كـه در   توضيح اين. شده استترياك از اين واژه استفاده » دود«صفحة پنجاه هم در وصف 
دهخـدا،  ( دنـ گفت شـناختند و آن را اثيـر مـي    اي از جنس آتش باالي كرة هوا مي قديم، كره

  ).»اثير«ذيل : 1337
 »دختـر شـاه پريـان   «او : ايـم  مواجـه در دو مأخذ ديگـر هـم دقيقـاً بـا چنـين دختـري       

بـه   ؛است و عنصرِ وجودش نوراني است) نامه طوطي( »دختر ملك جنّ«يا ) جواهراالسمار(
همين دليل به وصالِ عاشقش نرسيده است و اگر اين عاشق در آتش برود، جنس وجودش 

  .تواند به وصال او برسد شود و مي با اين دختر متناسب مي
] محبوس[چون يوسف در چاه ] پيرمرد[من نيز از سببِ «: گويد مي نامه طوطيدختر در 

چشـم   هـم بـه   بـوف كـور  شبيه اين، در يكي از تصويرهاي ). 66: 1372نخشبي، ( »ام مانده
دختـر  . پيرمـرد برقصـد   جلـو اند و مجبور اسـت   هاي دختر را زنجير كرده دست: خورد مي

ش بنشـيند و از آن پيرمـرد   مجبور شده است حـدود هشـتاد سـال پـيش عاشـق      نامه طوطي
  .پيرمرد برقصد جلوداسي هم مجبور بوده است   بوگامپرستاري كند؛ 

  لوفرين گل 4.2.2
نظـران معتقدنـد نيلـوفري كـه      صاحب. ، گل نيلوفر هم وجود داردبوف كوردر سه تصوير 

  : وصالِ جنسي اوست ،كند دختر به پيرمرد تعارف مي
شـود، ولـي    كه به مرد آن سوي نهر هديـه مـي  ... است نيلوفر كبود نمادي از زن و زنانگي 

   .)96: 1380صنعتي، ( امكان پيوندي نيست

بـه وصـال خـتم     نامـه  طـوطي نيافتني است؛ اما قصـة   دست بوف كوراين وصال در 
، نامه طوطيرسد؛ ولي در  كند، نمي چه دختر تعارف مي ، پيرمرد به آنبوف كوردر . شود مي

جـا مـرد    كنـد كـه در ايـن    تعارف مـي  )برهمن( را به مردي ديگربند زر  بار دست  دودختر 
  .كامياب است

انـد و   در ادبيات فارسي، وصالِ محبوب و داشتن زر و سيم هميشه دو روي يك سـكه 
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را بسـيار  ) 311: 1381حـافظ،  ( »ام شاهدان در جلوه و من شرمسار كيسه«شعرهايي از نوع 
سي كه زر دارد، عاشق هم بشود بازهم كاميـاب  قاعدة ادبيات اين است كه ك. توان يافت مي

. است اما آن كه زر ندارد، يا نبايد عاشق شود يا اگر شد، نصيبي جز حرمان نخواهد داشـت 
بند  هم در شب ششم، زرگر در نزاع بر سر تصاحب دختري كه برايش گردن نامه طوطيدر 

نخشبي، ( »ام ي او من دادهاين عروس مرا زيبد؛ زيرا كه هدية رو«: گويد زر ساخته است، مي
توانـد زن خـود را    نيز برهمن در ازاي پرداخت زر است كه مـي   در اين افسانه). 56: 1372

كند و هم نيلوفري كـه دختـر اثيـري     پس هم زري كه دختر شاه پريان تعارف مي. آزاد كند
  .كند، ارتباطي با وصال دارند تعارف مي

  
  گيري نتيجه. 5

اثـري مـدرن و بريـده از فرهنـگ و      بوف كـور رغم غالب نظرها كه  كه به حاصل سخن آن
هاي عميقي ميان اين اثر و فرهنگ عامه و نيـز   شود، پيوستگي ادبيات كهن ايراني معرفي مي
و  بـوف كـور  هايي بـين   در اين پژوهش، شباهت. توان يافت ادبيات رسمي كهن فارسي مي

كه احتمال اثرپـذيري صـادق هـدايت از ايـن      شد بيان نامه طوطيو درنتيجه  جواهراالسمار
از مضامين عمدة اين آثار، تخطي  ؛بخشد تر قوت مي هاي كهن را هرچه بيش مجموعة افسانه

رابطة متقابل ايران و هندوستان در اين آثار  ؛جنسي زن در غياب شوهرِ بازرگانِ مسافر است
هـا در   جود دارد كـه تفصـيل آن  ها و هاي ديگري نيز ميان آن و شباهت ؛بسيار برجسته است
دختر اثيري و پيرمـرد  «توان گفت كه هدايت، تصوير  اما با اطمينان مي. متن مقاله آمده است

، دختـري  بـوف كـور  در : اقتبـاس كـرده اسـت    نامه طوطيهاي  را از يكي از افسانه» جوكي
نيلـوفر   روي پيرمردي جوكي، گوژپشت و فرتوت ايستاده است و به او گـل  فراانساني روبه

هم دختري فراانساني  نامه طوطي؛ در استها يك جوي آب فاصله  كند و ميان آن تعارف مي
بنـد زر   روي پيرمردي هندي، منحني و فرتوت نشسته است و به مـردي ديگـر دسـت    روبه

  .استكند و ميان دختر و پيرمرد يك ديگ روغن جوشان فاصله  تعارف مي
  
   نوشت پي

اهللا مجتبايي و غالمعلـي   ، و فتحجواهراالسماراحمد بر  الدين آل هاي مفصل و سودمند شمس مقدمه. 1
ــ   فرهنگ آثـار ايرانـي  در » جواهراالسمار«، و نيز گفتار محمد غالمرضايي ذيل نامه طوطيآريا بر 
  .مدارد كه به حداقل توضيحات بسنده كني ، ما را بر آن مي)142 صفحة دوم، جلد( اسالمي
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 نـام ولـي   اسـت  نخشبي توأمان استفاده شـده  نامة طوطيثغري و  جواهراالسماردر اين مقاله، از . 2
  .آورده شده است جواهراالسمارتماماً از ) »صاعد«يا » شكر ماه«( هاي داستاني شخصيت
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