
.11108PERLIT.2020/10.22034  

 نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 1399بهار و تابستان  /241شماره  /73سال 

2676-6779/ شاپا الکترونیکی  2251-7979شاپا چاپی  

 https://perlit.tabrizu.ac.irصفحه اصلی مجله: 

 هایبکت و صادق هدایت با تأکید بر رمان در آثار ساموئل« گراییپوچ» تطبیقیبررسی 

 بوف کورو  میردمالون می

 4یمراد خان هیصف ، 3محمد رضا روزبه ، 2محمد خسروی شکیب ، 1زهرا کوشکی

 آباد کشور ایران زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان شهر خرم1

 سندهی)نو زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان شهر خرم آباد کشور ایراندانشیار2

 مسئول(
 زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان شهر خرم آباد کشور ایراندانشیار 3

 استاد یار دانشگاه لرستان4
 (187تا  163صفحه )

 10/03/1399تاریخ پذیرش:  و 16/12/1397تاریخ ارسال:

 پژوهشی-علمی

 چکیده
ها اندیشی، شکستاشتن هدف، مرگگرایی، نددر عوامل مختلفی مانند فقر آرمان، مادهتفکری است که ریشه « گراییپوچ»

را دو « نیهیلیسم»و « گراییپوچ»برخی  .استزندگی بشر منجر شده  های عمیقی در... دارد که در ادوار مختلف به بحرانو

در نظر با هم دارند؛  یهایلحاظ معنایی، تفاوتاز این دو دانند؛ ولی واقعیت این است کههم و حتی یکسان میبهنزدیکمقولۀ 

میان نویسندگان در  نیهیلیسم اساساً ارزش یا هدفی وجود ندارد. در؛ اما کنندسقوط می هاو هدف هاگرا، ارزشیک انسان پوچ

 حقندی که بهنویس ایرلنامهنویسنده و نمایش ساموئل بکتروشنفکر ایرانی و  نویسندۀ معاصر افرادی همچون صادق هدایت

« گراییپوچ»ررسی تطبیقی ب ،در این مقاله پوچی هستند. هدف نویسندگان آوران فلسفۀاند، پیامنامیده« چیپو خواندۀپدر»او را 

نوع  .است« بوف کور»و « میردمالون می»های نام به هاآن بر دو اثر معروفبزرگ با تأکید  آثار مشهور این دو نویسندۀ در

های دو نویسنده و بررسی برداری از کتابای و فیشکتابخانه ،و شیوۀ گردآوری اطالعات تحلیلی_توصیفی، پژوهش حاضر

عالوه بر دهد که این دو نویسنده ازلحاظ فکری تحلیل نشان میمورد شدۀآوریآثارشان است. مطالب جمع محتوای

، محاکات را از عالم بیرون به عالم سورئالیستیر از مکتب یهر دو به تأث؛ دارند با هم هایی نیزتفاوت ،ی زیاد فکریهاشباهت

عقاید و نظریات  با این تفاوت که ،دهندآلود نشان میپوچ و یأس را خود، جهان افکار و خیاالتبا استفاده از درون برده و 
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 مقدمه -1

 ئلهبیان مس -1-1

که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول ساخته و در همۀ  است رهیافتی اندیشگانی« گراییپوچ»

است.  لمسقابل شدتبهاما در عصر حاضر  کمرنگ و یا پررنگ دیده شده است؛ صورتبه اعصار

، در داندمی هدفمندکند و آن را می وجوجستای، معنایی متعالی برای هر پدیدهانسان همیشه 

شوند و هرگز وجود این هدف، انکار های جهان هستی هدفمند فرض میپدیده ،گراییپوچ

ای ، پدیده«گراییپوچ»کنار  در هرچند ممکن است این هدف برای انسان، ناشناخته باشد. ؛شودنمی

 هرگونهنیست و  باهدفمعنامند و انسان  چیستیوجود دارد که در آن هستی و « نیهیلیسم»به نام 

« نیهیلیسم»و « گراییپوچ»تعاریفی از  ارائهبه همین منظور معنا است. ارزش و هدف در زندگی بی

 به شکل بارزتری مشخص گردد.تا تفاوت بین این دو مقوله  نمایدضروری میدر این مقاله 

انسان در وقتی  است امید است. کامالً مسلمزاست و نقطه مقابل مل اصلی تهدیدپوچی از عوا

پوچی و ناامیدی  نوعیبهکند بست ناشی از احساس پوچی، گاه اقدام به خودکشی میبحران و بن

در بیشتر مواقع، پوچی طور نیست و امیدی برای زنده ماندن ندارد؛ البته همیشه اینکه رسیده است 

آدمی به پوچی پی  کههنگامی»کامو معتقد است:  .سعادت است نوعیبهان برای رسیدن راهنمای انس

توان از هم جدا کرد. اگر ید. بهروزی و پوچی را نمیآبرد درصدد نگارش آیین خوشبختی برمیمی

 ایم؛ زیرا گاهی احساس پوچی زاییدۀم سعادت مولود کشف پوچی است اشتباه کردهبگویی

 ی از واژۀ نیهیلانگارنیهیلیسم یا هیچ:  (Nihilism)نیهیلیسم  (70 :1349کامو، )« خوشبختی است.

(Nihil)  ایوان تورگینف در رمان  به قلمبرای اولین بار، در زبان التین به معنای هیچ آمده است و

های اجتماعی به کار رفت. منفی درباره قراردادها و سنت -به معنای روشی انتقادی« پدران و پسران»

ها یکی از علل گرایش انسان (39: 1379)غفوری، « .هاستارزش شدن تمام ارزشبیان بی»نیهیلیسم 

 نیهیلیسم»را باور کنند.  چیزیهیچتند های فردی است که قادر نیسبه نیهیلیسم، فقر آرمان و ارزش

سرانجام انسان برای یافتن معنایی برای زندگی است. طبق ای است که بیانگر تالش بیهوده و بیفلسفه

در  (78 :1380)یاسپرس، « .ر، جهان هستی و هر چه در آن است فاقد معنی و هدف استاین تفکّ

نویسنده  ساموئل بکت، صادق هدایت نویسندۀ ایرانی و اروپا درخشش ادبیات داستانی معاصر ایران و

نویسی و حتی دارند. این دو نویسنده در شکل داستان ایعمدهسهم نویس ایرلندی، نامهو نمایش

 نویسیگذاران اصلی داستانبتوان هدایت را یکی از پایه و نظراتی شبیه به هم دارند. شاید ءمحتوا، آرا

نوز همانند کودکی نوپا بود؛ یعنی نویسی فارسی هدر آن زمان، داستاندانست؛ زیرا فارسی  معاصر
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اما در مورد بکت و ادبیات داستانی  گذشت؛نمی خوب شکل نگرفته بود و زمان زیادی هم از تولّدش

کرد دیگر بود و چنان به مرحلۀ پختگی رسیده بود که بارها سوگند یاد می ایگونهبهزمان او وضعیت 

سوگند »ای به یکی از دوستانش نوشت:خودش را از زیر سایۀ دیگران بیرون بکشد. او در نامه

)آلوارز،  «بمیرم. کهآنجویس( خالص کنم پیش از  )جیمز ِجیخورم که خود را از قید جِیمی

ای از توان گفت هدایت خود را به مرحلهباز می نویسی فارسیپا بودن داستاننو (. با وجود27: 1374

به گواه  بوف کور»: مختلف قرار گرفت پردازاننظریه موردتوجه آثار او نویسی رساند کهداستان

و نیز  (53: 1377)غیاثی، « شود.کارشناسان غرب، در شمار شاهکارهای ادبیات جهان محسوب می

)شمیسا، « چکیدۀ سرنوشت بشری است. بوف کورفرانسوی معتقد است  ورئالیستسسوپو  فیلیپ»

1382 :24) 

 ابزوردنویسنخستین  عنوانبهیکی از مشهورترین نویسندگان عصر ماست، او  ساموئل بکت

موقعیت انسان تنهای عصرش را که انسان  ،خوبیبهگرا( آثاری دارد که در این آثار نویسندۀ پوچ)

نماید. حتی بعضی از آثار گذشته از فجایع جنگ است هم در کالم و هم در فضای آثارش بازگو می

دست نخواهد زد. منظورم این است  کسهیچدیگر به »شود. تمام می« هیچ»شروع و با « هیچ»او با 

. بکت از دید (178: 1389)بکت، « دیگر. ، هیچ،چیزهیچکه او دیگر هرگز، دیگر هرگز، دیگر 

کمیتۀ داوران جایزۀ نوبل، یکتا هنرمند افسرده است؛ زیرا برای دریافت جایزۀ نوبل  ازجملههمگان، 

رمان »، «نفس»، «صدای پا»، «ناپذیرنام»، «مولوی»، «میردمالون می»به مراسم نرفت. او آثاری نظیر:
هدایت نیز همانند بکت به  دارد. ...و «تخیل مرده خیال»، «شدآمد و »، «در انتظار گودو»، «کمتریت

سبب نوعی بدبینی ذاتی که از ابتدا در روان او تعبیه شده بود و به خاطر بیهودگی و پوچی ناشی از 

در  آثار زیادی ،جهانی اول و دوم که آن را از نزدیک لمس کرده بود بارخونپیامدهای دو جنگ 

رسد که هر دو نویسنده طور به نظر میهایشان این. از محتوای داستانشتنوعبث بودن زندگی  مورد

اند که نشانگر را برگزیده یهایاند، حتی در زمینۀ انتخاب اسامی، همواره نامدچار افسردگی بوده

بوف »، «بازی آخر» ،«هایی برای هیچمتن»، «میردمالون می»نظیر:  یهایافسردگی و بدبینی هستند. نام
از نامی که  نظرصرفالبته ناگفته نماند در همۀ این موارد  و ... «سه قطره خون»، «گوربهزنده»، «کور

 ند همواره صدا، صدای خودِ بکت و هدایت است.اهای خود برگزیدهبرای راویان و داستان

است که از دو بخش  سورئالیستیهای سمبلیک و ترین داستان هدایت و با مایهکامل «بوف کور»

هایی همراه درک و تفسیر آن با دشواریعمیق است که  قدرآناین اثر سمبلیک  تشکیل شده است.
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البته الزم است یادآور شویم  است؛ بررسیقابلها ع مختلف تحلیلکتابی پر از نماد که با انوا ؛است

ها و بیگانگی و عدم انطباق آن با جریان منزلۀبه ،سورئالیستییک اثر تقریباً  عنوانبهکه بررسی آن 

ها و به ها و حرمترعایت نکردن حریم) ناتورالیستیمکتب   هایی ازمکاتب دیگر نیست، بلکه رگه

)استهجان  یگرایی اگزیستانسیالیستپوچهای مؤلفهاز  تعدادیکار بردن کلمات رکیک( و همچنین 

کتابی است  «بوف کور»توان گفت می جرئتبه شود.میدر این داستان دیده  کالم، آزاد بودن انسان(

انگیز دنیایی است که خود تباه کلید غم»اش گره خورده است. کتابی که که نامش با نام نویسنده

فروشان درآمده بساط بازار کهنه ریزخردهشک برای هزاران سال جزو شده است. دنیایی که بی

کند. این فقدان این داستان از نظم منطقی و تسلسل زمانی پیروی نمی .(71: 1384)قائمیان،  «است.

در روان گسیخته و نامنتظم گاه آت آگاه و ناخوددر روایت، نشان از تعارض میان ساحانتظام منطقی 

های هنری جدید و نوین ها به دنبال خلق سبکطور که مدرنیستهمانشخصیت اصلی روایت دارد. 

ای در افق تازه بوف کور با خلق پیرنگی نامتعارف در داستان هاآناز  تبعبههستند، هدایت نیز 

هنر و  شدۀهای پذیرفتهها و عرفار زدن سنتها با کنمدرنیست»فارسی باز کرد.  نویسیداستان

: 1384)ابرمز، « ی هنری کامالً نوینی را خلق کنندهاها و سبکگفتمان اجتماعی تالش کردند که فرم

وی و نمود روان گسیخته و ذهن تخیل را در این داستان از یک طرف، زاییدۀ هاشخصیت .(209

در کنار  در درون روایت، ترکیبی نو هاآنگ و از طرفی دیگر، با حضور پررن هستند او چندپارۀ

های سنتی کامالً متفاوت شود که با داستانآفریده می یک اثر هنری قوی شود ویکدیگر قرار داده می

ین شکل است که زن ابه  «بوف کور»ها، در داستان ، در قالب آدمدرون سازیشخصیت»ست. ا

... مظاهری از ناخودآگاهی جمعی هستند که در کش، مرد قصّاب و، نعشپیرمرد خنزرپنزریاثیری، 

ی از یک .(25-30: 1384پور، )طاهری« .کنندما نقش بازی میزندگی راوی، در حقیقت در زندگی 

این  تسلیمی دربارۀ و بدون ترتیب زمانی است. پارهپارهوقایع « بوف کور»های بارز داستان ویژگی

تکه ساختن جهان بیرونی گرایش به فرم تکنیک، تکه سازوکارهایاز »نویسد: می پارهپارهساختار 

هان ساختن و گسیخته نشان دادن ج تکهتکههاست. در متن و نشان دادن ذهنیات آشفته شخصیت

کسوتان گرایش به پیش ایگونهبهن ذهنی بیرونی با زبان همخوان با آن یعنی زبان مدرنیستی و سیال

 .(180: 1388)تسلیمی، « کشدم را به رخ میسمارکسی

 داستان، است؛ زیرا هر دو« بوف کور»بیشتر شبیه به داستان « میردمالون می»در بین آثار بکت 

بیان شده است. های دو نویسنده است که با استفاده از حدیث نفس گوییها و پریشانگوییهذیان
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 قدرآنهای بکت و هدایت در این دو اثر های زیادی با هم دارند مثالً شخصیتاین دو اثر شباهت

تنها پلی  معنایی بیابند و پوچی چیزهیچتوانند در کنند که دیگر نمینزدیک به مرگ زندگی می

« میردمالون می»و  «بوف کور»های آنچه داستان .دهدشود که انسان را به جهان پیرامونش پیوند میمی

 شناسانهو بعضاً روان های فلسفیو طرح دیدگاه متفاوت نویسنده به جهان کند، نگرشرا جذاب می

جهان مدرن و یکنواختی زندگی در ن بر زندگی آمرگ و تأثیر  است؛ طرح مسائلی از قبیل پدیدۀ

  چی قرار دارند.در خدمت ساختن فضای پو نوعیبه... است. در این دو داستان همه عناصر و

 تحقیق ۀپیشین -1-2

 هاآن ترینمهمها و مقاالت متعددی نوشته شده است که در زیر به نامه، پایان«گراییپوچ»در مورد 

انگاری در تحلیلی و انتقادی پوچبررسی »نامۀ ( پایان1393) خاطره ضهرابی کنیم:اشاره می

گرایی که هدف نویسنده، مقایسۀ پوچ است نوشته« های فریدریش نیچه و صادق هدایتاندیشه

شهری در نمونۀ ادبیات پلید»نامۀ ( پایان1392) موجود در آثار نیچه و هدایت است. نیز زینب دانشور

با هدف تطبیق ادبیات بیمارگونه و  «های صادق هدایت، صادق چوبک و غالمحسین ساعدیداستان

بحران شناخت در »نامۀ ( پایان1392) و نرجس جعفری «در آثار نویسندگان مذکور شهرآرمانضدّ 

اند. محمد با هدف بیان نوع بحران شناخت در انتظار گودو را نوشته« انتظار گودوی ساموئل بکت

های در انتظار گودو و آخر بازی ساموئل نامهتحلیل نمایش»نامۀ ( نیز پایان1392) رحیمیان شیرمرد

آدورنو  نامه با تأکید بر دیدگاه تئودورنوشته است که بیهودگی موجود در این دو نمایشرا « بکت

ن ای با عنوانامه( نیز پایان1395) خلیقیشده، شادی بر موارد ذکر عالوه تحلیل و بررسی شده است.

ویان و مقایسۀ آن با افکار پوچی در آثار سارتر، کامو، بکت  های بوریسگرایی در رمانمفهوم پوچ»

نامه، آنچه بیش از هر چیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این پایان را نوشته« و یونسکو

ر کل آنچه یان است. دو شده در مقایسه با بوریسهای عقاید نویسندگان ذکرو شباهتها بیان تفاوت

و « گراییپوچ»کند مفهوم شده، بیش از هر چیز نظر خواننده را جلب میهای ذکرنامهدر پایان

های مذکور در این اما وجه تمایز مقالۀ حاضر با پژوهشنزد این نویسندگان است؛ « سرگشتگی»

به « بوف کور»و « میردمالون می» هایدر داستان« گراییگفتمان پوچ»است که تاکنون به مقایسۀ 

 صورت تطبیقی و حتی جداگانه پرداخته نشده است.
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 ضرورت تحقیق -1-3

این برای درک بهتر اوانی دارد، فر بارزیانکه آثار  از عوامل اصلی تهدیدزاستگرایی بحران پوچ

گرای قرن بیستم )صادق هدایت و تر آفاق دو نویسندۀ پوچضرورت دارد به مطالعۀ ملموس بحران

گرایی در نگاه دو نویسندۀ واره( پوچتر با پارادایم )الگویی گستردهویژه، آشنا طوربهساموئل بکت( و 

اختالفات ؛ یکی شرقی و دیگری غربی بپردازیم. همچنین پرداختن به اشتراکات و مشربهمتقریباً 

ترین ضرورت و هدف پژوهشی جستار گرایی، اصلینگاه و نگارش این دو نویسنده از منظر پوچ

 .حاضر است

 «بوف کور»داستان  خالصۀ -2

 بخش اول

در این داستان، راوی یک نقاش تنهاست که کارش نقاشی روی قلمدان است و تنها یک نقش را 

ای گل نیلوفر آبی را به طرف پیرمردی گرفته کشد، دختری با لباس سیاه که شاخهروی قلمدان می

 اش، راوی از سوراخ دیوار خانهبدرسیزدهجوی آبی فاصله انداخته است. یک روز  هاآناست و بین 

زیر درخت سروی نشسته و  ،قوزکردهاش پیرمردی بیند؛ در بیابان نزدیک خانهای عجیب میمنظره

یک دختر جوان ایستاده و به او گل نیلوفر کبودی را هدیه داده است. راوی از همان روز شیفته 

ی در شود. از آن روز، راوی روزهای بسیاری را به امید یافتن آن زن اثیرچشمان جادویی دختر می

روی  جاهمانرود و او می بعد از مدتی، یک روز دختر به خانۀ کند.اش جستجو میاطراف خانه

را برای  هاآنکند تا بتواند های آن زن اثیری را برای خود نقاشی میمیرد. راوی چشمتخت می

پنزری خنزر کند و با کمک پیرمردمی قطعهقطعهکسی نفهمد او را  کهاینهمیشه داشته باشد و برای 

به رسم یادگاری به  و آن را یابدگلدانی را می ،کن در حین حفاریگورکند. در گورستان دفن می

که روی گلدان یک جفت چشم درست مانند  یابددرمیدهد. او بعد از برگشتن به خانه راوی می

گیرد که نقاشی خودش و نقاشی روی گلدان کشیده شده است. راوی تصمیم می ،همان نقاشی خود

 قهقرایا به رود و در عالم رؤمواد به خلسه میبکشد. او در اثر مصرف  موادرا رو به رویش بگذارد و 

 تازه بودن، برایش کامالً آشناست. برخالفیابد که رود و خود را در محیطی میمی

 بخش دوم

اوی مردی است که نویسد. در اینجا رخود می اش را برای سایۀی ماجرای زندگیاودر این بخش، ر

دختر  این زن همانکند. زن او هم هست زندگی می اش که دایۀراوی( و دایه دخترعمۀبا زنش )
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، «بوف کور»بارزترین تصویر دوگانه در  یابد.که به لکاته استحاله می ش قبل استاثیری در بخ

 کهدرصورتیتصویر زن در دو بخش داستان است؛ زیرا در بخش اول، زن اثیری و آسمانی است 

ها راوی در طول این بخش به تقابل خود با رجاله ،استاست که نماد شهوت  «لکاته»در بخش دوم 

کدام یک دهانی هستند با مشتی روده که از آن آویزان شده است و او هر ازنظرکه  کنداشاره می

نیز پیرمرد خنزرپنزری که  دنبال پول و شهوت هستند. جلو اتاق راوی، دکان قصابی است و به دائم

 کهاینبا پیرمرد رابطه دارد. تا  «لکاته»شود که کم متوجه میز اجناس کهنه دارد. راوی کمبساطی ا

خودش را  درنهایترا بکشد و  «لکاته»گیرد با خنجری دسته استخوانی، یک شب راوی تصمیم می

 .بیند که به همان پیرمرد خنزرپنزری تبدیل شده استینه میآدر 

 «میردمالون می»داستان  خالصۀ -3

اما مطمئن نیست که در یک  ؛شود که بر روی تخت خوابیدهدر این رمان ماجرای پیرمردی نقل می

دراز کشیده است و در تمام طول داستان، روی تخت  بیمارستان است و یا در یک آسایشگاه. مالون

کند. مرگ، نمای کلی داستان است، در خورد و دفع میجا میکند، هماناز جای خود حرکت نمی

دهد نوشتن بر روی یک دفترچه طول زمانی که مالون در انتظار مرگ است تنها کاری که انجام می

داستان گفتن برای خود مالون شروع به  خواند.است؛ این دفترچه همان کتابی است که خواننده می

ه عبارت دهد کخواهد برای خود بگوید ادامه میهایی که میای از داستانکند و با طرح خالصهمی

یک زن و یک مرد، یک حیوان )احتماالً یک پرنده( و یک شیء )احتماالً  است از: داستانی دربارۀ

ی هایش را با داستانمالون داستان کند.اننده را وارد بازی خودش میخو راوی، ترتیباینبهسنگ( و 

دید سوم شخص  ها را با زاویۀاین کار داستان کند و برایمرد شروع مییک زن و  در مورد یک

هایش با پیشرفت داستان، فضای شخصی او چنان با فضای داستان تدریجبه اگرچهکند. بیان می

مشغول  کههنگامیشویم. مثالً می روروبهه دید در چند جمل کند که با تغییر مدام زاویۀمی تداخل پیدا

کند که دارد یک داستان شود و به خواننده گوشزد میتعریف داستان ساپوست، وارد داستان می

زارع  خانۀ وحوشحولنوجوانی که کند. را برای خودش نقل می داستان ساپو هرحالبهخواند، می

مالون  ارد. زمانی که این داستان حوصلۀبودن در طبیعت را دوست د ،چرخدخشنی به نام المبرت می

شود و از این جایگزین ساپو می« منمک»پردازد و در یک لحظه یگری میبرد به داستان درا سر می

ساپو است و چون زیر باران مانده  ادامۀ نوعیبهمن مککند. را تعریف می« منمک»به بعد داستان 

که کمی بعد در جایی شبیه  اًخصوصمر است، تتکان بخورد به مالون نزدیکواند تاست و نمی
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شود. با های پیرزنی به نام مول، برخوردار میشود. در تیمارستان از پرستاریتیمارستان بستری می

رسد که لیدی پدال نیکوکار، و کتاب در جایی به پایان میمرگ مول، لموئل جایگزین او شده 

، آن سفربرد. لموئل در من را به سفری تفریحی میتحت مراقبت او، از جمله مکماران لموئل و بی

زنند، همچنان قایق رساند و همراه بیمارانش به دریا میلیدی پدال و ملوانان همراهش را به قتل می

قطع  درنهایترنگ و کم تدریجبهو کالمش آشفته شده،  رود، مالون به سمت مرگ رفتهپیش می

در  نوعیبههمه عناصر  «بوف کور»و همچنین  «میردمالون می» در داستان ،دیگرعبارتبهشود و می

 خدمت ساختن فضای پوچی قرار دارند.

 هاشباهت اساس بر« بوف کور»و  «میردمالون می»های داستانتحلیل و بررسی  -4

در هر دو  .کندمیالعادۀ این دو اثر حکایت ونی دو داستان، از نقاط اشتراک فوقممطابقت مض

هایی وجود دارد که برخاسته از نوعی تشویش و نگرانی نویسندگان این دو اثر است. داستان، شباهت

 پردازیم:ها میهایی از این شباهتدر زیر به ذکر نمونه

شاهکاری از یک  و دمند یا یک ذهن بیماردو داستان، گفتارهایی از یک دل درهر  -4-1

ند. نکگونه بیان میهای خود را در قالب کلماتی هذیانحدیث نفس است که دردها و دغدغه

های دیوانه که با هذیانبلکه انسانی است نیمه ؛نویسنده در این دو داستان، نه عاقل است نه دیوانه

که مثل خوره در های هست در زندگی زخم» کند.هدفی دعوت میخود، مخاطب را به پوچی و بی

)هدایت، « شود به کسی اظهار کرد.تراشد. این دردها را نمیخورد و میانزوا روح را آهسته می

توانستم ش، البته اگر میتوانستم همین امروز بمیرم، فقط با کمی تالخواستم، میاگر می( »3: 1373

در هر  (6: 1389،)بکت« و بدون سراسیمگی. سروصدابیبه مرگ تن بدهم،  کهآناما بهتر  بخواهم؛

 دو داستان، نویسندگان از طریق نوشتن و نقاشی سعی دارند دل دردمند خود را آرامش بخشند.

)بکت و هدایت( در مورد زندگی، احساس نوعی بیهودگی ناشی از  نویسندهنظر هر دو  -4-2

... وجود دارد که زندگی، مرگ وتردیدهایی در مورد  چون معتقدند شک و. هاستآنبدبین بودن 

های آغازین دو داستان نیز حتی جملهرا برطرف سازیم.  هاآنپاسخ دهیم و نه  هاآنتوانیم به نه می

گرایی نویسنده نسبت به مسائلی چون مرگ و مسائل فلسفی دیگر است: در مورد بدبینی و پوچ

اگر کسی بگوید یا بنویسد ( »3: همان)« .شود. شاید ماه آیندهتمام می چیزهمهمیرم و می زودیبه»

کنند زندگی را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می

رده و تنها داروی آن فراموشی ؛ زیرا بشر هنوز چاره و دوائی برایش پیدا نکانداشتباهتلقی بکنند در 
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( از نقطۀ عطف میردمالون میو  بوف کوراز بین آثار هدایت و بکت، ) (3: 1373یت، )هدا «.است

 کهطوریبهچرخد؛ خاصی برخوردارند. انگیزۀ اصلی و مشغلۀ فکری دو نویسنده بر محور بدبینی می

 است. لمسقابلاین احساس بدبینی در نگاه اول برای خواننده 

در  شود.دیده می وضوحبهارادی متن در هر دو داستان نگارش خود به خودی و غیر -4-3

های های زیادی وجود دارد که نویسنده در آن به نگارشنمونه «میردمالون می»و  «بوف کور»

 مجسممناظری به جلو من آن لحظه » اند؛نظمی( اعتراف کرده، اغتشاش و بیخودخودبهو  زدهشتاب)

در سرتاسر »و نیز  (49: 1351همان، ) «.بود هشد خواب معمولی نبود، چون هنوز خوابم نبردمی

لحظۀ پیش  درخورطور که ام که عاقبت پاک و منزه، آنای بودهلحظه فرارسیدنم در رؤیای ازندگی

هایم دهم. پس اول، داستانام را از دست نمیاز نابودی باشد، آن لحظه فرا رسیده است، اما خونسردی

 .(7: 1389)بکت، « خوب پیش برود فهرستم چیزهمهو بعد در آخرین مرحله اگر 

ساپو و شود: داستان پیرمرد یا مالون، پسری به نام سه داستان دیده می «میردمالون می»در  -4-4

من حکایت زندگی وم نیست که آیا داستان ساپو و مکمن، اما هیچ معلداستان مردی به نام مک

ها ، خواننده شک دارد که آیا این داستان«بوف کور»ست یا نه و همچنین در داستان خود پیرمرد ا

 حکایت زندگی راوی است یا نه.

که  شودمتقاعد می نوعیبهخواننده « کوربوف »و « میردمالون می»های با مطالعۀ داستان -4-5

شود، در یک معنایی و پوچی دیده میدر هر دو داستان یک نوع راه نجاتی برای انسان مدرن از بی

کوشد تا حدّی از فرار پیرمرد از راه نوشتن می «میردمالون می»در  .نقاشی ،نوشتن و در اثر دیگر ،اثر

نیز راوی از طریق نقاشی بر روی گلدان قصد دارد به روح ناآرام  «بوف کور»ها بکاهد و در خاطره

 نوعیبهان برای رسیدن که در بیشتر مواقع، پوچی راهنمای انساست  معتقد کامو خود تسلی ببخشد.

آید. برد درصدد نگارش آیین خوشبختی برمیآدمی به پوچی پی می کههنگامی» سعادت است:

هم جدا کرد. اگر بگوییم سعادت مولود کشف پوچی است اشتباه  توان ازبهروزی و پوچی را نمی

، «میردمالون می»در  (.70: 1349)کامو، « .خوشبختی است زیرا گاهی احساس پوچی زاییدۀ ؛ایمکرده

دارد و تنها دوست و آشنای میرد دست از نوشتن برنمیمی زودیبهراوی حتی زمانی که معتقد است 

 کهآنشود، بدون تمام می چیزهمهمیرم و می زودیبه»داند؛ می اشضلعیپنجخود را همان مداد 

جا من را به این کههنگامیهرگز به صفحۀ دوم برسم. مداد یکی از آشناهای قدیمی است، حتماً از 

لع دارد، خیلی کوتاه است، امیدوارم تا آخرین راه با من بماند و تمام اند با من بوده، پنج ضآورده



 99، بهار و تابستان 241، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 172

نیز راوی با استفاده از نقاشی، درون خود را بر روی  «بوف کور»در  .(55: 1389)بکت، « نشود.

نقاشی »برد؛ این نقاشی، خواننده به زوایای پنهان و درونی راوی پی می الیالبهریزد که از قلمدان می

ادت به نقاشی اما من که ع ؛مختصر و ساده باشد ولی باید تأثیر بکند و روحی داشته باشد هرچند

 .(19: 1373)هدایت، « را روی کاغذ بیاورم هاآنچاپی روی جلد قلمدان کرده بودم حاال باید 

 «بوف کور»شود مخصوصاً در ستان دیده میدر هر دو دا قیدوبندهازادی و رهایی از آ -4-6

« داده شود. نامحدود انتخاب و امکان همه گونه رشد طوربهها انسان به گرایی بایددر پوچ»هدایت. 

با  وتارتیرهرسد تخیل بکت و هدایت، پس از رهایی از قیود فضای به نظر می (.77: 1379)غفوری، 

ای زد، کمی قبل از دقیقهشب موقعی که وجود من در سرحدّ دو دنیا موج می» نیز جوالن کند. آزادی

که در یک خواب عمیق بودم به یک چشم برهم زدن، من زندگی دیگری به غیر از زندگی خودم 

راوی با شکستن مرزهای زمان و به تصویر کشیدن فرد در  (49: 1351)هدایت،  «کردم.را طی می

وقتی »دارد.  قیدوبند هرگونهو دوم رمان تأکید بر آزادی و رهایی از  حال و گذشته در بخش اول

، دریده و پاشیده بر سینۀ باد، بر فراز زمینی اندحرکتآید، ابرها نرم و سبک در این نام به یادم می

دیدم، حال که به آسمان نگاه کردم، صدای باد را نیز صاف و هموار، اگر شکیبایی داشتم ماه را می

، در پرواز، در برخورد تا وجوجستکنند، در ها و تصاویر در سرم هنگامه به پا میم. واژهشنومی

ها و در پرواز خود، ابرها، باد، ماه، آسمان، واژه وجوجست( راوی در 35: 1389)بکت، « نهایت.بی

 گذارد.و تصاویر را در یک لحظه کوتاه پشت سر می

اند که ساخت زندگی و چهارچوب فرهنگ کردهمیمؤلف دو داستان در زمانی زندگی  -4-7

ها، زندگی، مرگ، رنج و کاستی مثلدهد که در سطح فردی، عناصر کلیدی مهمی عمومی نشان می

های مختلف اکثریت قشر متوسط و عموماً جوانان، با بحران کمدستبوده و  روروبهبا چالش بزرگ 

های جهانی اول و دوم و ... که تبعاتی در زندگی هایی از قبیل جنگبحران اند.نرم کرده وپنجهدست

طلبید که هدایت و بکت، احساس پوچی ناشی از این و بر این اساس می مردم برجای گذاشت

برای من پر  هااینهمه » ها را در آثارشان منعکس کنند و زبان گویای مردم زمان خود شوند.بحران

آنچه را که از آن محروم مانده بودم که یک  هاایندردناک بود و من در همه  از یادگارهای دور و

هنوز »( نیز 79: 1373)هدایت، « کردم.می وجوجستچیز مربوط به خودم بود و از من گرفته بودند 

ام در قعر تاریکی. به همین دلیل از تالش برای بازی کردن چیزی نگذشته متوجه شدم که تنها مانده
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( روای در هر دو داستان از 5: 1389)بکت، « اشتم و برای همیشه به عزلت پناه بردم.دست برد

 مجبور شده به عزلت پناه ببرد. درنهایتکند و های خود یاد میها و رنجمحرومیت

هرچند این تساوی  ها نیز مساوی و یکسان است؛در هر دو داستان حتی تعداد شخصیت -4-8

ها با نوعی تشابه مواجه است که جذابیت خاصی را خوانندۀ داستان ها، تصادفی است؛ اماشخصیت

ء )راوی، یک زن، یک مرد، یک حیوان یا یک پرنده و یک شی ،«میردمالون می»در  کند.ایجاد می

و  )راوی، زن اثیری، زن لکاته، دایه، پیرمرد خنزرپنزری ،«بوف کور»احتماالً سنگ( و همچنین در 

 (.یک شیء مثل قلمدان

و ناامیدی را برای خواننده  یاند با استفاده از امکانات ادبی، پوچدو نویسنده سعی کرده -4-9

نویسندگان و شاعران بوده است و  موردتوجهبررسی نقش تشبیه و توصیف  دیربازاز تر کنند. مجسم

 دهندۀنشانامروزه نیز تداوم دارد. کاربرد این دو ابزار ادبی در دو متن داستانی مذکور، از یک سو 

سازند و از سوی دیگر شامل بازنمایی ها را میچگونگی وقوع اعمال و رویدادهایی است که داستان

در خلق نمودن  توصیف و تشبیه قادرند کنند.هایی است که ایفای نقش میاشیاء و شخصیت

ها، رویدادها و چگونگی این وقایع به راوی کمک شایانی انجام دهند. در شکل کالسیک این آرایه

پس از جنگ  ویژهبهدادند؛ اما در آثار مدرن نویسندگان، جهان را معموالً زیباتر از آنچه بود نشان می

هدایت نیز از جمله نویسندگان مدرن هستند که  جهانی اول، اغلب عکس آن صادق است؛ بکت و

شب »از تشبیه و توصیف قصد دارند دنیای پیرامون خود را پوچ و تیره نشان دهند.  با استفاده

رفت گویا به اندازۀ کافی خستگی درکرده بود، صداهای دوردست خفیف به می پاورچینپاورچین

: 1351)هدایت، « د.شهای ابر ناپدید میت تودهده پشپریای رنگرسید، در این وقت ستارهگوش می

درها، هر »ای مثل تشخیص برای بیان منظور استفاده شده است. از آرایه «میردمالون می»در  ( و نیز20

ها مرا شب»نیز  .(91: 1389)بکت، « .تُفَندرا به بیرون می هاآنشوند و یک به وقتِ خود باز می

تشبیه برای  رایۀآ، «بوف کور»( همچنین در 11)همان: « .اینجا نیست بینند، چون هرگز نوری درنمی

در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم »شود. دیده می وفوربهنشان دادن فضای پوچی 

)هدایت، « های درشت او دیدم، مثل گوی الماس سیاهی که در اشک انداخته باشند.پشت چشم را

من در این اطاق فقیر پر از نکبت و مسکنت، در اطاقی که مثل گور بود، در میان »( و نیز 14: 1373

شب تاریک و سیاه، مثل  یک»( و همچنین 17)همان:« گرفته بود.تاریکی شب جاودانی که مرا فرا 

اندود مانند چادر رقی آسمان سیاه و»( و نیز 83: همان)« .سر زندگی مرا فرا گرفته بودرتاشبی که س
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 (60)همان:  «.شده باشد سوراخسوراخشمار درخشان های بیستاره وسیلۀبهای بود که سیاه کهنه

اند. نقش همچنین نویسندگان این دو داستان از آرایۀ توصیف برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده

ها، توصیف ناپذیر است، عالوه بر کنش شخصیتها انکاررداخت رویدادها و شخصیتتوصیف در پ

 هرحالبه» انجامد.سازی چارچوب مکانی و زمانی داستان میگاه به آماده موردمطالعههای در داستان

ای روی دوشش هندی دور سرش بسته بود، عبای زرد پاره که شالمۀ قوزکردهیم پیرمردی بود عمو

شد. ریش آلودش دیده میاش باز بود و سینۀ پشم، یخهپیچیده بود گردنشالبود و سر و رویش را با 

انبوه توصیفاتی (. 7 ن:)هما« شمرد. دانهدانهشد بیرون آمده بود می گردنشالاش را که از زیر کوسه

های ادبی باعث شده که این کتاب، ار دیگر امکانات و ویژگینآمده در ک «بوف کور»که در 

. در حقیقت، قوت اصلی داستان، بازگو کردن های قرن بیستم باشدشاهکاری در ردیف بهترین رمان

بعضی  کارگیریبهاعتمادی، خودکشی، مرگ و ... نیست، بلکه در مفاهیمی چون پوچی، تنهایی، بی

ها های وسیع و گوناگون است که این ویژگیها از جمله توصیف، تشبیه، تکرار و ... به شکلتکنیک

به کار گرفته شد. ویژگی که خود  «بکت» ویژهبه( و پوچی) ابزوردبعدها در آثار نویسندگان مکتب 

های شبیه به هم را معنایی رکود و کرختی روزها و ساعتمشخصۀ انسان معاصری است که در بی

های سفید سینه رک، عبای ششتری، یخۀ باز که از میان او پشمچ گردنشالهمیشه با »کند. سپری می

خورد و طلسمی که به حیایی آن را میوشی سمج و بیهای واسوخته که ناخبیرون زده، با پلک

آنجا که من دراز کشیده بودم، در » .(53: 1351)هدایت، « بازویش بسته به یک حالت نشسته است.

های دره رسید. سگها به گوشم میادشت، لطیف و وحشی، در حیطۀ صدارس، صد آن خانۀ وسط

: 1389)بکت،  «دادند.دهانی کف کرده جواب میهای آخته و ها و پنجهه و دندانزوزبا پارس و 

کردن، زیر درخت نشستن  ها، قوزشنیدن صدای زوزۀ سگ نظیر( همۀ این توصیفات و توصیفاتی 51

و خندۀ خشک و زننده و ... حاکی از یک تفکر پوچ و بدبین است که بر سرتاسر داستان سایه انداخته 

، معطل مانده آنجا که با فرا رسیدن شب، هاجزیرهبهشآلود در جزایر و با چشمان اشک»نیز  است.

این توصیفات عالوه بر تبیین روشن  (85همان: )« گیرد.ها جان میرمق چراغ انساننورهای زرد و بی

گذارد. همچنین در این جزییات حاالت راوی، خواننده را در جریان مکان و زمان وقوع داستان می

دهد و در ادامۀ وجود دارد که صحنۀ اصلی رخدادها را تشکیل می خاصدو داستان توصیفاتی 

استفاده از امکانات ادبی و  کند.ها ایفا میاگیری و روند داستان و ماجرداستان، نقش مهمی در شکل
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توصیف از مختصات فطری داستان است؛ ولی در این دو اثر، این امکانات محملی برای بیان 

 مایه )پوچی( هستند.درون

گمان : بیدر هر دو داستانهایی نظیر تاریک و خاکستری و معادلحضور رنگ سیاه  -4-10

تأثیر باشد و انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه تواند بیهنرمندی نویسنده نمی ها در عرصۀانتخاب رنگ

بدیهی است  .است های آنهر رنگ از سوی نویسنده بیانگر دیدگاه وی نسبت به هستی و پدیده

غیرمستقیم بر هنجارهای او مؤثر  طوربهکامالً روانی دارد و  یها ماهیتکیفیت تأثیر انسان از رنگ

 .شودها، موجب بروز اغتشاشات روانی در انسان میکه استفاده نامناسب از رنگ ایگونهبهاست؛ 

فضای  کند.یید میتأرا بیشتر  هاآنگرایی های تیره مخصوصاً سیاه این پوچوجود فراوان رنگ

نویسندگان این آثار از  زدگیدلاز مالل و « میردمالون می»و  «بوف کور»های در داستان وتارتیره

ساختاری  هایویژگی ترینمهم» .کندحکایت می هاآناوضاع زمانه، تسلیم و ناامیدی روحی 

رنگ سیاه ( 14: 1371)سلیمانی،  «.تاریک فضای مبهم و :آثار ادبی عبارت است از گونهاین

 بوف کورالبته بسامد این رنگ سیاه در کند. پرکاربردترین رنگی است که در این دو اثر جلوه می

بینی او بسیار مطلوب است. او اساساً چه در هدایت بسیار بیشتر است، اصوالً رنگ سیاه در جهان

کند که فضای داستان همواره سعی می ،واژگان تیره و چه در سطح کالم سطح واژه چون گزینش

ه آرامش، بازسازی روانی ب ازنظراگر انسان »روح نشان دهد. واقعیت این است که خود را سرد و بی

های روحی نیاز داشته باشد، مطابق این واکنش غریزی، رنگ تیره شکفشار و کشم بدنی و رهایی از

هدایت از فضای سیاسی  بوف کورگ سیاه در حضور رن (97: 1374بخت، )نیک« .کندرا انتخاب می

کند. در این داستان رنگ سیاه حضوری فعال حکایت میاو و اجتماعی یا حاالت و احواالت درونی 

را  چیزهمهکه نویسنده در چنین فضایی  گرددر برمیآن عص زدۀدارد، این مطلب به فضای سیاست 

 تواندنیز می وتارتیرهاین فضای زند. غم و اندوه حرف می ،بیند و از افسردگی، تاریکیمی وتارتیره

اما سرانجام نتوانست بر تالطم فکری  ؛باشداو به اوضاع موجود و سرنوشت خویش نمایانگر اعتراض 

ایان داد. بلکه با خودکشی بر نفی خویشتن پای فشرد و به زندگی خود پ ؛و روحی خود غلبه کند

خیلی با دقت، اول لباس سیاه »تأثیر رنگ سیاه بر روان نویسنده است: ۀ دهندهای زیر همه نشانمثال

: 1373)هدایت، « او را در میان خودش محبوس کرده بود پاره کردم تارعنکبوتنازکی که مثل 

25). 
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 ،کردممیسیاهش، شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جستجو  هایچشمدر  هایشچشمدر »

 .(14)همان:  «پیدا کردم

 .(42)همان: « گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش گره زده بود»

: 1389)بکت، « دوباره خاموش و تاریک خواهد شد چیزهمهبالفاصله به داستانم افزودم که »

80). 

)همان: « هایی که به یاد دارمترین شبفرا رسیده باشد، یکی از تاریک بساچهعصر هنگام است، »

53). 

اما به دلیل فضای محدود مقاله،  ؛رنگ سیاه و تیره است و عباراتی با هاواژه هر دو اثر سرشار از

کنیم: )هدایت، به ذکر صفحات اکتفا می شود وها در این زمینه خودداری میاز ذکر تمامی مثال

 .(60،90: 1389و نیز )بکت،  (83، 78، 43: 1373

چارچوب بر اساس روابط علّی و معلولی تنظیم نشده و در هر دو داستان طرح و  -4-11

و  سورئالیستیثار آو به تأثیر از  به هم ریخته است هاآندر  پیوستگی مرتبط بر نظام علّی و معلولی

پیرنگ و  کهآنها بیش از در این داستان .نظم خاصی ندارند هاآناکسپرسیونیستی، قصه و پیرنگ 

بیند داستان ها، روایت را پیش ببرد توالی تصاویری که راوی در خیال یا واقعیت میتوالی علّی صحنه

قصد ندارد که خود را به « بوف کور»و « میردمالون می»های برد. نویسنده نیز در داستانرا جلو می

بر »کشاند: آگاه خود میودجهان بیرون از خویش ارجاع دهد؛ بلکه خواننده را به فضای عجیب ناخ

تأثیر گذاشت روان انسان  هاسورئالیستنویسی ای که شدیداً بر داستاناساس دیدگاه روانکاوانه

« ل منسجمی داشته باشد.کداستان نیز نباید ساختار و ش هاآناین از نظرگاه یکپارچه نیست، بنابر

و وهمی، از حیث زبان و ساختار، تا حدی  خیالی صوربر  با تأکیدها این داستان (.165: 1393)پاینده، 

ثروت دربارۀ  زمانی شبیه به هم هستند. ریختگیهمبهها در فرم روایت و داستانبه شعر تمایل دارند. 

 ومرجهرجانضباطی و منطقی و جای نظم را بیجای منطق را بی»نویسد: می سورئالیسمهای ویژگی

گویند: پیرنگ همان است که می یف سنتی از طرح یاتعر (.253: 1383)ثروت، « گیرد.می

و یا تعریف سنتی  (118:1391)فورستر، «.ارچوب داستان است با تکیه بر روابط علّی و معلولیچ»

 همبهمتصلای زنجیره» پیرنگته است که طبق آن فپیرنگ بر اساس نظر ارسطو در فن شعر شکل گر

طرح یا پیرنگ به  طورکلیبه(. 275:1384)ابرمز،« .و متشکل از سه بخش آغاز، میان و پایان است

 کند مطالب را منسجم و یکپارچه تجربه کند.خواننده کمک می
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ی گویی درونتک هاآنروایت  نویسنده، جریان سیال ذهن و شیوۀدر هر دو اثر سبک  -4-12

نویسی جدید ظهور کرد. این داستان تبعبهای است که در قرن بیستم گویی درونی پدیده؛ تکاست

که بر ذهن او آن جریان ذهنیات شخصیت چنان وسیلهبهپدیده تکنیکی است در روایت داستان که 

: تها، زمان ذهنی اسونه رمانگشود و زمان اینف و نمایانده میگردد برای خواننده توصیجاری می

ای عینی قرار خورد، دورترین واقعه در کنار واقعهها به هم میونه رمانگتوالی منظم زمانی در این»

ذهن مترادف  رونی را شاید بتوان با جریان سیالگویی دتک(. 212: 1380)گلشیری، « گیرد.می

توان ی را میگفتار درون»ای است که در جریان سیال دخیل است: نی شیوهگویی درودانست؛ اما تک

گونه و شکلی خاص از گفتار درونی دانست  ،تر تلقی کرد و جریان سیال را در واقعای گستردهمقوله

 در مرحلۀ هااین داستانزبان : ذیل سیالن آگاهی(. 1376)انوشه و همکاران، « انسجام است.که بی

جود در این وپیش از گفتار فاقد عقالنیت و نظم و ترتیب زبان گفتاری است. همچنین حوادث م

شود. عالوه بر این، زمان نیز شدیداً آشفته و و پراکنده نقل می بریدهبریده صورتبهها داستان

در  و دهدهای تن مردۀ زن اثیری را در چمدان قرار میتکه بوف کورراوی در غیرخطی است. 

چی به جایی دور چمدان را به کمک پیرمرد کالسکه و رودمیآلود به بیرون مه هوایی بارانی و

 گذراند وزن اثیری می سپاریخاک کندن گور و همه روز را به پیدا کردن محل دفن و او برد.می

به  بقیه شب راهمه کارها را انجام داده و  او گردد.شروع شبی دوباره به خانه برمی در انتهای روز و

تر انجام دهد منقل را دقیق کارش کهاینبرای  گذراند وهایی که از زن اثیری کشیده میمقایسه چشم

حوادث بخش دوم نیز در فاصله  همه شود.زمان پرت میخود به اعماق  و کندرا روشن می

نیز زمان  «میردمیمالون » در دهد.ها رخ میخاموش شدن زغال ساعت بین روشن و وچهاربیست

نویسد و دوباره به مقوله ها را در طول زمان اندکی میداستانخطی است. راوی غیر آشفته و شدیداً

زمانی اندک که روی کند، همه این اتفاقات در دازد و به کشتن شش نفر اعتراف میپرمرگ می

 دهد.تخت است رخ می

کند. یگری اعتراف میراوی به کشتن دشود و پایان هر دو داستان به مرگ ختم می -4-13

کند. به کشتن شش مرد اعتراف می «میردمالون می»در به کشتن دختر اثیری و  «بوف کور»راوی در 

 کنداتاقی که راوی در آن زندگی می .تسایه افکنده اسان تبر همه جای داسو قتل ، مرگ در واقع

شود. اتاقی با دیوارها تر میقبری که هر لحظه تنگود و گاه به شاه به تابوت بزرگ سیاهی تشبیه میگ

از فراموشی و  کهآن، بی یک مرده متحرک»: یک حاشیه کتیبه، درست شبیه قبر سقف سفید و و



 99، بهار و تابستان 241، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 178

ز صدای مرگ ، بانیز در آخر داستان و (80: 1351)هدایت،  «آسایش مرگ استفاده کرده باشد.

کرد، مثل یک نفر الل که هر کلمه خود را زمزمه میمرگ آهسته آواز »کند: است که ما را آگاه می

کند. آوازش آخر برساند دوباره از نو شروع میفرد شعر را به  کههمین را مجبور است تکرار بکند و

 (111)همان:  «شد.کشید و ناگهان خفه میکرد، فریاد میعاش ناله اره در گوشت تن رخنه میمثل ارت

اشی از رفاه ن دلهره فلسفی هدایت،»یشی هدایت دیدگاهی دارد: اندعلی شریعتی در زمینه مرگ

است که  موقعیتیخوردار از بر که رفاه دارد کسی معنی ندارد، پوچی یک پوچی است، رفاه است،

مالون »در ( 82: 1368)شریعتی،  «بنابراین رفاهی که دارد پوچ است. خود در انجام آن سهمی ندارد،
میرم می زودیبه» شود.ز و پایان داستان بارها تکرار میتبعاتش در آغا نیز مرگ با لوازم و «میردمی

هایم تا عید اما بعید نیست با آخرین نفسه نه؛ عروج ک عید شاید ماه آینده، شود.تمام می چیزهمهو 

 نست آمد تامدتی بعد ار»: خوانیمنیز در پایان داستان می و( 3: 1389)بکت،  «تجلی هم دوام بیاورم.

 .(177)همان:  «ر طول کشیدتفقط کمی بیش مثل همان قبلی، او را هم کشت، لمیوئل را ببرد، هاآن

البته این گمنامی در  که شودمیگمنامی دیده نوعی میل به  موردبحثدر دو داستان -4-14

هر دو نویسنده نیازمند  ،ولی ضمن میل به گمنامی شودتر دیده میتر و جدیمحسوس «میردمالون می»

به همان » ان توجیه کنند.یک حامی هستند تا وضعیت دنیای پوچ خود را برای خودشان و دیگر

کردم تا عاقبت کسی از سر مهر و می خوشدلها ها و مخروطام با استوانههای قبلیها و بازیتفریح

برایم هیچ اهمیتی ندارد که دیگران وقایع »( نیز 81)همان: « .محبت بیاید و به داخل تابوت بیندازدم

راوی در هر دو داستان، میل به گمنامی دارد و  (3: 1373)هدایت، « داستان را باور بکنند یا نکنند.

 طلبد.برای خود نوعی انزوا می

، اما مبارزه بکت اند؛های خود درگیر مبارزهداستاندر  نوعیبههر دو نویسنده -4-15

تر است. هر دو قصد دارند به هر نحوی جهان پوچ را به تر و جهانیکلی حالدرعینتر و نامحسوس

نند و حتی راوی دست به قتل و کالی جمالت و عبارات گذر میبهالمخاطب نشان دهند، از 

تر نشان دهند. به همین علت است که پوچی و بیهودگی را به شکل ملموس تا این زندکشی میآدم

را بنویسم  هااینباید همۀ » تر است.؛ زیرا مبارزه او محسوسپرخاشگر و ستیزنده است معموالًهدایت 

« را به سایۀ خودم روی دیوار افتاده توضیح دهم. هااینتا ببینم به خودم مشتبه نشده باشد، باید همۀ 

شود به هر مبارزه و درگیری ذهنی است که مجبور می دچار نوعی بوف کور( راوی در 6)همان: 

کرد؛ اما های دیگرم را پیدا میاین طرح نیز فرجام طرح و نقشه»طریقی به سایۀ خود توضیح دهد. 
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برای مبارزه کردن و  راوی (.56: 1389)بکت، « ترسم.ترسیدم، دیگر از چیزی نمیاز چیزی نمی

 های ذهنی خود دست پیدا کند.هراسد؛ شاید به طرح و نقشهادامه دادن آماده است و از چیزی نمی

است.  روروبه« راز»زند که با مفهومی به نام در مورد هر دو نویسنده، خواننده حدس می-4-16

اما تالش برای نشان  ها باشد؛ها و بحرانانواع شکست راز سرپیچیده و مبهم مرگ،تواند می این راز

آیا روزی به اسرار » شود.ها به پوچی و بیهودگی ختم میمفهوم اصلی داستانین راز همانند دادن ا

این اتفاقات ماوراء طبیعی، این انعکاس سایۀ روح که در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیداری 

صفحات اول این دفترچه پُرند از رمزها »نیز  (3: 1351)هدایت، « کند کسی پی خواهد برد؟می هجلو

ای کوتاه نیز نوشته شده است. به گمانم و نمودارها و گهگاه در این گوشه و آن گوشه جملهو نمادها 

( این 54: 1389)بکت، « .نشدهبینیپیشرسند، نابهنگام و ؛ اما انگار ناگهان به پایان میاندمحاسبات

نویسد میهایش را اندیشی، داستاندر مورد مرگ و مرگ« مالون» کهای است دفترچه همان دفترچه

 برد.و با مرگ به پایان می

ها بخشیده است. در حضور پررنگ دایه در هر دو داستان، جذابّیت خاصّی به داستان-4-17

وظیفه  (مادر راوی)داسی مه راوی است و بعد از رفتن بوگام، دایه، زنی است که ع«بوف کور»

حق مادری به گردن او دارد. یکی از دالیلی هم  نوعیبهبزرگ کردن او را به عهده گرفته است و 

نیز مالون در  «میردمالون می» همین است. در دهد ظاهراًتن می «لکاته»ه راوی به ازدواج با ک

وزانه کارهای رو بیشتر  شودبرخوردار می «مول»های زنی به نام ریتیمارستان یا بیمارستان از پرستا

، بکت گیردهایی که از طرف دایگان صورت میخالف تمام تالشدهد. برانجام می آن زن مالون را

یاد  خوبیبه هاآنشوند و از نسبت به دایگان داستان بدبین می ذاتی که داشتند بدبینی اثرو هدایت بر 

 طرفآنو  طرفاینشد، وارد اتاق می مستقیماًود، آن زن اوایل اوضاع طور دیگری ب»کنند. نمی

را به او تفهیم  چیزهمههایم، عاقبت موفق شدم شد، نیازهایم، خواستهلم میرفت، جویای احوامی

 بوف کورراوی در  نیز (13)همان:  «کرد.ای نبود، درک نمیساده کار هایم.و خواسته کنم، نیازها

: 1373)هدایت،  «بردم.ن به فکر پست و حماقت او حسرت میم»: گویدیدر مذمت دایه خود چنین م

63) 
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 هاتفاوت اساس بر« بوف کور»و  «میردمالون می»های تحلیل و بررسی داستان -5

نگرش متفاوت نویسندگان در  .نیز با هم دارند جوه تمایزیها، واین دو داستان، عالوه بر شباهت

 لمسقابلها برای خواننده شناسانه باعث شده این تفاوتهای فلسفی و یا روانمورد طرح دیدگاه

 دهیم:ها را مورد تحلیل و بررسی قرار میاز این تفاوت یهایباشد. در زیر نمونه

اما در  ؛شوددیوانه محسوب مینیمههای یک یادداشت« میردمالون می»که  است درست -5-1

مثالً در  شودرو نمیهبباشد، روراوی  پریشیروانخواننده هرگز با جمالتی که دال بر کل داستان 

 از جمالت و اعمال نویسنده اکثراً «بوف کور»اما در  ؛شوداین رمان مثله کردن اعضا دیده نمی

این دفعه دیگر تردید »کند: کند و خود به مثله کردن اعتراف میراوی حکایت می پریشیروان

های دم، چکهبعد سرش را جدا کرنکردم، کارد دسته استخوانی که در پستوی اطاقم داشتم آوردم و 

ها و پاهایش را بریدم و همه تن او را با اعضایش خون لخته شده سرد از گلویش بیرون آمد. بعد دست

 .(12همان: )« را رویش کشیدم -همان لباس سیاه –مرتب در چمدان جا دادم و لباسش 

بوف » اما در ؛زندشک و تردید که از مباحث فلسفی است در هر دو داستان موج می -5-2
به  یابیراهای برای وسیله عنوانبهاگر انسان، شک را  این شک کامالً یک شک روانی است. «کور

؛ اما اگر این شک ادامه استشناخت مسائل هستی بداند این یک شک فلسفی است و بسیار مفید 

آیا جهان هستی وجود دارد یا  کهاینترین امور نیز شک کند؛ مثالً یابد تا جایی که انسان در بدیهی

نه؟ دیگر این شک را نباید یک شک فلسفی خواند؛ زیرا چنین فردی دچار یک نوع شک روانی 

کند؛ راوی بیان می «میردمالون می»در ابتدای داستان  کشاند.پوچی می سویبهشده است که او را 

 ( و یا در مورد ادامۀ3: 1379ت، بک)« کنممیرم شاید ماه دیگر، شاید دارم اشتباه میمی زودیبه»

یک زن و ...  کی دربارۀ یک مرد، یکی دربارۀهایی بنویسم؛ یخواهم داستانمی»گوید: داستان می

شاید مرد و زن را در یک داستان بگذارم، شاید فرصت نکنم تمامش کنم. از طرفی دیگر، شاید 

آیا این مردمی که شبیه من » .(6: همان)« خیلی زود تمامش کردم. دوباره به شکاکیت قدیم برگشتم

هستند، ظاهراً احتیاجات و هوا و هوس مرا دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه 

کنم، اند؟ آیا آنچه که حس میوجود آمدهه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من ب

در هر  .(4: 1373)هدایت، « ؟خیلی فرق داردسنجم سرتاسر موهوم نیست که با حقیقت بینم و میمی

بوف »اما در  ؛یک شک فلسفی است «میردمالون می»دو داستان شک وجود دارد، این شک در 
 شبیه به یک رسالۀ تنهاییبهخود  «میردمالون می»داستان  این شک، یک شک روانی است. «کور
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فیلسوف نتواند با زبان فلسفه قادر به  فلسفی است، فضاهایی در این داستان وجود دارد که شاید یک

فی را بیان کند، اما بکت از طریق هنر نویسندگی توانسته است این مباحث فلس؛ خلق این مباحث باشد

باحث فلسفی چشمی نیز به م ت بیشتر یک حدیث نفس است و گوشۀهدای «بوف کور»که درصورتی

با نگاهی به متن  اقعدر وپاره است. راوی که غیرمنسجم و پاره هایگفتن هذیاندارد، آن هم با 

بیشتر  ،مسائلت در این اثر نسبت به برخی توان دریافت که دیدگاه هدایمی «بوف کور» داستان

کند و برای تسالی خاطر نوعی شکست روانی را بازگو می زیرا راوی ؛شناسانه است تا فلسفیروان

های کردند که جنگهدایت و بکت در دورانی زندگی می کار دانسته است. نقاشی را چارۀ ،خویش

های فلسفی امیدی تبدیل کرد؛ دورانی که نظریهبسیاری از آرزوها را در انسان به نا ،جهانی اول و دوم

گانگی با نوعی تناقض و دو واحوالیاوضاعدو نویسنده در چنین  هر رسان شک و تردید بود.نیز پیام

در نگاه اول مسائل داستان  شاید داد.ثباتی سوق میرا به سمت شک و بی هاآندند که مواجه ش

و روان ل ریشه در ذهن اما واقعیت این است که این مسائ ؛دتا حدودی فلسفی به نظر برس «بوف کور»

تفکر  نمونۀ شیوۀ «میردمالون می»و  «بوف کور»های توان گفت داستاندر اینجاست که می او دارد.

 دهد.را بازتاب می هاآنهای ذهنی که دغدغه هاستآننویسندگان 

 علّتمتوجه این مطلب خواهد شد که  آسانیبهخواننده  «میردمالون می»در رمان  -5-3

شود؛ عواملی از قبیل پیامد گرایی نویسنده بیشتر به عوامل بیرونی یا اجتماعی مربوط میپوچ

جهانی اول و دوم، راز سرپیچیده و مبهم مرگ، شک فلسفی و دیگر شرایط نابسامان  هایجنگ

عالوه بر این عوامل بیرونی و اجتماعی،  «بوف کور»اما در رمان  عی نویسنده است؛محیط اجتما

ها نی ارزشواژگو مثلعواملی گذارند. پیام پوچی به مخاطب بسیار تأثیر عوامل درونی نیز در القاء

های شخصی که ناشی از شکست عاطفی و عشقی حقارت، سرخوردگی نویسنده، عقدۀ در درون

، ضعف جسمانی حس ،ان و جامعهنویسنده است، ناسازگاری با محیط اجتماعی، عدم اعتماد به اطرافی

این  رمان، یأس و ناامیدی، شک روانی و... که همۀگرایی، نداشتن هدف و آغربت و تنهایی، ماده

 کسهیچزاده شدن »کند: و نیز تأثیر داشتند. نیچه خودکشی را چنین توجیه میاشی عوامل در خودک

توان کرد. شرّ خود را خطاست، جبران می راستیبهدست خود او نیست، اما این خطا را که گاهی 

« توان شدسزاوار زیستن می وبیشکمشود کرد و با این کار کم کردن بهترین کاری است که می

است  توجهقابلاز این نظر  موردبحثدر واقع نثر هدایت و بکت در دو رمان  .(133: 1381)نیچه، 
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ز وقایع زمان دهد و همچنین برخی انویسنده به دست می مفیدی از احوال خودِ که اطالعات تازه و

 کشند.خود را به تصویر می

 ؛خوردبه چشم می «بوف کور»های زودگذر در همه جای و لذتها گرایش به شادی -5-4

برد. میل به رهایی از محرومیت و شرایط دشواری که در آن به سر می برخالفزیرا راوی 

ر است که راوی و به این خاط دبر آنان دار شدهتحمیلاجتماعی و دور ریختن همه قیود  قیدوبندهای

و شادی زودگذر گرایش به لذت  «میردمالون می»اما در  شود؛وسل به افیون و مواد مخدر میمت

هاست و راوی قصد دارد راهی برای جاودانه کردن به وجود ندارد. بلکه هدف باالتر از این لذت

 «بوف کور»اما در  شود؛ها دیده نمیالً عصیان شخصیتاص «میردمالون می»همچنین در  دست آورد.

 شود.دیده می وفوربه هدفی آن، پوچی و بیگسیختگیلجامها در قالب هدایت عصیان شخصیت

به مرز پوچی و  چنانآن، قهرمان اصلی داستان که همان راوی است «بوف کور»در  -5-5

بیند و تابع میل نفسانی و رغبت خود هدفی رسیده است که دلیلی برای حیات و هستی خود نمیبی

. پوچی شودگردد، دگرگون و تسلیم میشود و در برابر تمایالتی که در یک لحظه بر او چیره میمی

قهرمان رمان، جسد کند که تر جلوه میزمانی پررنگ «بوف کور»هدفی موجود در داستان و بی

برد. شخصیت بلکه از این کار لذت هم می ؛کند و از این کار پشیمان نیستتکه میدختر را تکه

اصلی رمان در اندیشه رهایی از قفس پوچی قصد دارد به عشقی پناه ببرد که این عشق به ناکامی 

اختیار شد و بیاپو آویزان میفک س» شود.این موارد اصالً دیده نمی میردمالون میاما در  ؛انجامدمی

اما در حقیقت،  حالتش از حالت شهوانی ساده نیست؛ کشید. تشخیص ایناز دهان نفس می

 .(27:1389 )بکت،« شد.هایش بیش از دخترها، به خودش و زندگی خودش در آینده مربوط مییارؤ

بر وجودش بتاباند، کند برای شناخت خود شعاعی از نور هاست تالش میاین بچه صبور که سال»

« وجه شبیه من نیستهیچی تاریکی بههاسوها، بیگانه با تمامی لذتترین کوردر حسرت کوچک

 .(28 )همان:

 «بوف کور»اما در  شود؛تقادات دیده نمیتوهینی نسبت به اع «میردمالون می»در رمان  -5-6

برایم صحبت  ی از معجزات انبیاگاهام دایه»رود. راوی حتی تا مرز قبول نداشتن خدا هم پیش می

و نیز  (63: 1373)هدایت،  «.است مرا به این وسیله تسلیت بدهدخوبه خیال خودش می ،کردمی

اعتقادات ضعیف هدایت و تکیه نکردن به یک مبدأ واال باعث شده ناامیدی و پوچی در  (90همان: )

پسندش شمار همهآن مطالب انگشتاعث شده ملموس حس شود و این موارد ب طوربههایش نوشته
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 هایتفاوتیکی از  حس شود؛ پوچی، رنگ شود و فقط مقولۀلم خیلی کمهای سادر ذهن کلیبه

ده با هیچ توهینی نسبت به اعتقادات نخوان «میردمالون می»تان این است که در رمان بسیار بارز دو داس

فصلی  نشست،دوباره فصل می فرارسیدنصبرانه به انتظار همیشه از فوریه به بعد بی» نیست، روروبه

انتظار مدام به این فکر  این دورۀ در شبهه، تولد عیسی مسیح است. شک وترین اتفاقش بیکه عمده

 .(38: 1389)بکت،  «مان موعود زنده خواهد ماند یا نهبود که آیا تا ز

، این نوع تشبیه برخالف موازین بالغت کالسیک «بوف کور»استفاده از تشبیه مقعر در  -5-7

فقط او را »دهد. تر از آنچه هست، نشان میتر و زشتاست؛ زیرا در تشبیه مقعر، جهان را پست

ای که سگ گرسنه مثل ت پستوی اتاقم دیدم.یک روزنه بدبخ از دزدکی و پنهانی از یک سوراخ،

ام چاشت مرا آورده، دایه»و نیز ( 12: 1373دایت، ه)« کند.جستجو می کشد وبو می هاخاکروبه روی

کشیده و الغر به نظرم  قدرآندق منعکس شده باشد،  ام روی یک آینۀود که صورت دایهمثل این ب

کم گل انداخت، یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ های او کمجلوه کرد، در همین وقت گونه

اخته اندهای گلبه رنگِ گونهکالسیک، مشبه(. در سنت 58)همان: «. گوشت جلو دکان قصابی بود

 کهدرحالیکند. همواره گل سرخ است؛ اما هدایت آن را به رنگ جگر جلوی قصابی تشبیه می

سکات عدد آقای ساپو»بر بالغت کالسیک است. بکت از تشبیهاتی استفاده کرده که درست منطبق 

زی بود مثل افزایش قیمتِ کاالیی اساسی، مثل کرد، انگار این مسئله هم چیاشتباه را مدام زمزمه می

فشار دهانم را روی بالش  ،غلتمکمی به پهلو می»و نیز  (20: 1389)بکت، «. گوشت گاو و گوسفند

اند روی بالش محکم ه حاال بدون شک چون برف سفید شدهپیرم را ک ام را، موهایدهم و بینیمی

 .(38)همان:  «دهمفشار می

یابد میافسردگی و پوچی خیلی سریع به خواننده انتقال  ،امیدی، نا«بوف کور»در داستان  -5-8

 «میردمالون می»در داستان  راوی شود.های بکت راهی برای بهتر شدن اوضاع دیده میولی در نوشته

گویی قصد دارد با عمل نوشتن به یک نوع جاودانگی برسد و این اثری که با نویسندگی خلق 

آن است و دیگر متعلق به خط زمانی  شود که مختص خودِ شود صاحب زندگی و زمانی میمی

کند زندگی نویسنده نیست و راوی به قیمت از دست دادن زندگی راستین خود، از مرگ استقبال می

مرگ  وسیلۀبهمحدود شدن عمرمان  وسیلۀبهکی از زمان که در کهمادامیبگوییم  کهاین یعنیو این 

معنی روزها سپری خواهد شد و زندگی از نصیب ما شده است نداشته باشیم، وجودمان در توالی بی

بالنشو به آن  و این چیزی است که موریس راه یافتن به یک هستی کلی و فراگیر ناتوان خواهد شد
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شود که نوشتار در ذات مرگی در وهلۀ اول روشن میدر پرسش از جاودانگی و بی»تقد است. مع

 (.121:1388 )بالنشو،« دهنده از فراموشی استنجاتخود  کنندۀثبت

ها از فلسفی انسان -فرهنگی دو کشور، تفاوت درک مفهومی -تفاوت شرایط اجتماعی -5-9

ها در جوامع، اجتماعی و تفاوت موقعیت روانی انسان _های مختلف تاریخیها در دورهپدیده

این تفاوت، باعث شده کند. اً در مورد بکت و هدایت نیز صدق مید مطمئنگوناگون است، این موار

 ایگونهبهها داشته باشند ی مسائل فلسفی موجود در داستاندو نویسنده برخورد متفاوتی با بعضاست 

گرایی شود؛ زیرا پوچاز آن چیزی است که در آثار بکت دیده میتر گرایی هدایت، مخربکه پوچ

 سازنده است. نوعیبه بکتدر آثار 

ادبیاتی که ، خواننده با نوعی ادبیات رکیک مواجه است، «بوف کور»در داستان  -5-10

زیرا هدایت در این داستان چیزی را تحت عنوان عفت رعایت دارد؛ هایی از مکتب ناتورالیستی رگ

های اصلی یکی از ویژگی»کند و هر آنچه را که باعث حریم و حرمت است از بین برده است. نمی

ها از هایی را که نویسندگان پیش از ناتورالیستهاست، کلمهمکتب ناتورالیسم، شکستن حرمت

یزی در برانگو با جسارت تحسین هایشان به کار گرفتندداستان در ،ابا و کراهت داشتند هاآنآوردن 

ترین ید مدرنهدایت انسانی مدرن بود و یا شا (98: 1382)میرصادقی،  «.آثارشان به نمایش گذاشتند

از جمله زبان  ،چیزهمهود دیده است. در نگاه او شخصیتی است که ادبیات معاصر ایران به خ

 «بوف کور»توان در تخریب زبانی با کلمات رکیک را می، نمونه کامل این شود زیروروت یسبامی

روی این  دها نیزبع پسند دارد؛ هرچندهایش ادبیاتی متین و مردم؛ اما بکت در نوشتهمشاهده کرد

مالون »ولی در  ؛شودت که در قطعاتی از آثارش دیده می، زبانی آلوده به ویرانی ساخهاخرابه
 خورد.به چشم نمی لفاظ رکیکاین ا «میردمی

بر پایۀ انکار هرگونه هدف و ارزش استوار بیشتر  «بوف کور»دیدگاه و بینش هدایت در  -5-11

ام گاهی از دایه» .کندوجود هدف و ارزش را انکار نمی، ، بکت«میردمالون می»ما در داستان ا ؛است

« خواست مرا به این وسیله تسلیت بدهد.کرد، به خیال خودش میبرایم صحبت می معجزات انبیا

داد و گل شکوفه می اشپرهیزگاریخانم ساپوسکات که در دوران بحران، »نیز  .(63:1373)هدایت،

 خواند،، دعا میخوابشلباسزد، با همان تختش زانو می کنار کرد.کرد، برای موفقیت او دعا میمی

مالون »راوی در  (56: 1389بکت، )« و آرام، اوه خدایا، کمک کن این دوره را بگذراند. آهسته
 هایی مانند اعتقاد به دعا و درخواست آرامش از خدا بسیار معتقد بود.به ارزش« میردمی
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، نوعی شکست و «بوف کور»ویژه در هدایت، به یهای داستانفرجام بیشتر شخصیت -5-12

 دربرند یا از یک نقص بیرونی. میاز نقصی درونی و نامحسوس رنج  یا هاآن .سرخوردگی است

زیرا شخصیت اصلی داستان در سراشیبی زوال و تنهایی افتاده ؛ شودهر دو نقص دیده می «بوف کور»

 نقص به زند که مربوطنیز در داستان موج میاحساس حقارت  است که نوعی نقص بیرونی است.

تر باشد. باید که شکست راوی برای خواننده ملموسها باعث شده درونی است و این نوع نقص

این وانهادگی و شکست است. شکست در  کردن گفت همه جزییات داستان در خدمت برجسته

شود که ین شکست و پوچی زمانی آشکارتر میکند. ای سطرهای این داستان خودنمایی میالبهال

کس گریزان است و در دل او از هر چیز و هر ن او بوده است.تاریکی در درو کندیراوی اعتراف م

من خودم را تا این اندازه » شبی عمیق سرگردان است و تنها سرگرمی او نقاشی بر روی قلمدان است.

 مالون»برعکس، در  .(78نیز )همان:  .(40: 1351هدایت، )« .کردمنمیگمان  زدهنفرینبدبخت و 
بلکه راوی حتی زمانی که  ؛ای از شکست و سرخوردگی مواجه نیستخواننده با هیچ جلوه «میردمی

خونسردی تمام  ها باو تا آخر داستان کنداقدام میبه نوشتن،  ای دیگر زنده باشدشاید لحظه داندمی

کردم می ها را روشنکردم، همه چراغ، تالشم را میاغلب اوقات، حالبااین». ندکوقایع را بازگو می

 «تر از بازی کردن نیست.خوش چیزهیچها ، برای آدمدیدمبازی کردن با آنچه می کردمو شروع می

بوف »در  تکرارشوندهکی از مضامین این در صورتی است که ی .(41نیز )همان:  (5: 1389)بکت، 
 متمایل شدن به مرگ است. درنتیجهرسیدن به برخی آرزوها و ن ناشی از، شکست روانی «کور

 گیرینتیجه

ادق هدایت نویسنده ایرانی و ساموئل بکت ، صیات داستانی معاصر ایران و اروپادرخشش ادب در

های در بین آثار این دو نویسنده داستان ای دارند.نویس ایرلندی سهم عمدهنامهنویسنده و نمایش

بیهودگی زندگی و پوچی و ناامیدی و القاء این موارد در فناپذیری و « بوف کور»و  «میردمالون می»

 «میردمالون می»های کت و هدایت در بیشتر آثار خود از جمله رمانب به خواننده نقش اساسی دارند.

واگویی روانی آوردن پوچی، اضطراب و ناامیدی به تکنیک خوددر برای به تصویر «بوف کور»و 

این دو  ی از وحشت پیرامون خود را در این آثار انعکاس دهند.اند تا از این طریق، بخشروی آورده

مستقیم در جریان افکار و صورت غیرند مخاطب، خود بهکنش مینویسنده با ایجاد فضای پوچی تال

همچون شخصیت « بوف کور»و  «میردمالون می» ها قرار گیرد.های آنها و واکنشاعمال شخصیت

ند. اتحلیل و بررسییبی هستند و در ابعاد مختلف قابلهای عجپیچیدگیها، دارای آن درونی نویسندۀ
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گذارانه مرزهای ها باعث شده تا به شکلی بدعتدر پیرنگ داستان سورئالیستیاستفاده از عناصر 

بوف »و  «میردمالون می»های داستانچه آنهای گذشته را نقض کنند. پیرنگ سنتی و متعارف داستان
رح کند، نگرش متفاوت نویسنده به جهان پیرامون خویش و طخواندنی می جذاب و را« کور

و تأثیر آن بر زندگی و یکنواختی زندگی در جهان مدرن است.  های فلسفی از قبیل مرگدیدگاه

عقاید شبیه به هم هستند. نیز ریختگی زمانی همفرم روایت و بهنظر عالوه بر محتوا ازاثر  این دو

هدفی زندگی گاه به افکار پیروان در هر دو داستان، در باب پوچی و بی شدههای خلقشخصیت

را « گراییپوچ»ها، گردد؛ با این تفاوت که اگزیستانسیالیستمکتب اگزیستانسیالیست نزدیک می

های دو داستانِ اما شخصیت دانند؛نا به زندگی دارای معنا میمععنوان پُلی برای گذر از زندگی بیبه

پشت سر نهادن این تجربه سازند و موفق به گذر از آن و مالً بر روی این پُل خانه میشده عذکر

هنر و گفتمان  شدۀهای پذیرفتهها و عرفن سنتها با کنار زدمدرنیست که طورهمان .شوندنمی

های هنری کامالً نوینی را خلق کنند، هدایت و بکت نیز ها و سبکاجتماعی تالش کردند که فرم

نویسی مدرن باز ای در داستانهای خود افق تازهنها با خلق پیرنگی نامتعارف در داستاآن تبعبه

تأثیر آنی و موجز هایی که برخالف دیگر داستان «بوف کور» و «میردمالون می»های رمان کردند.

 .ثیری همیشگی و ماندگار بر ذهن مخاطب دارندتأ، دارند
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 نیلوفر.، تهران: داستان کوتاه در ایران(. 1393پاینده، حسن ) -

 اختران. تهران:چاپ سوم،  در ادبیات معاصر )داستان(،هایی گزاره(. 1388تسلیمی، علی ) -

 ، تهران: انتشارات سخن.های ادبیآشنایی با مکتب(. 1385ثروت، منصور ) -

 .14، ص 28، شمارۀ ادبستان ،«ادبیات سیاه»(. 1371سلیمانی، بلقیس ) -

 تهران: نشر قلم. )تاریخ تمدن(. 12مجموعه آثار (. 1368شریعتی، علی ) -



 187 ... بکت و صادق هدایتل در آثار ساموئ« گراییپوچ» بررسی تطبیقی

 ، تهران: انتشارات فردوس.داستان یک روح(. 1382شمیسا، سیروس ) -

 ، نشریه خبری سیاسی الکترونیک ایران امروز.بوف کورهای افسون چشم(. 1384جمشید )پور، طاهری -

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.هایی درباره نیهیلیسمیادداشت(. 1379) غفوری، علی -

 تهران: نیلوفر. )قصّه زندگی(، بوف کورتأویل (. 1377غیاثی، محمدتقی ) -

 ابراهیم یونسی، تهران: انتشارات نگاه. ، ترجمۀهای رمانجنبه(. 1391) مورگانفورستر، ادوارد  -

 ، تهران: آزاد مهر.هدایت از نگاه اروپاییان(. 1384قائمیان، حسن ) -

 تهران: پیام.چاپ دوم، دکتر محمدتقی غیاثی،  ، ترجمۀفلسفه پوچی(. 1349، آلبر )کامو -

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر.باغ در باغ(. 1380گلشیری، هوشنگ ) -

 .، تهران: اشارهآور ایرانهای نامداستان نویس(. 1382میرصادقی، جمال )  -

 .تهران: جامیچاپ هشتم، مجید شریف،  ، ترجمۀی قدرتاراده(. 1377دریک )نیچه، فر -

 تهران: آگه.چاپ دهم، داریوش آشوری،  ، ترجمۀغروب بتان(. 1381) ________،____  -

 اصفهان: هشت بهشت.چاپ یکم، ، از اندیشه تا شعر(. 1374) بخت، محمودنیک  -

 ، تهران: نشر امیرکبیر.بوف کور(. 1351هدایت، صادق ) -

 ، تهران: جاویدان.بوف کور(. 1373) _______،_____ -

 تهران: سخن.چاپ یکم، ، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، نیچه و مسیحیت(. 1380یاسپرس، کارل ) -




