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 -0مقدمه (بيان مسئله ،پيشينه تحقيق ،ضرورت تحقيق)
 -0-0بيان مسئله
 -0-0-0فضا چيست؟
در تعريف از مفهوم فضا ،جلوههاي زيادي از دريافتهاي انسان از جسمي تا روحي،
ناامیدکننده و يا امیدوارکننده وجود دارد،؛ اما اغلب نويسندگاني که دست به فضاسازي ميزنند
مفاهیمي متفاوت در اثر خود ميآفرينند .در واقع اين مفاهیم ميتواند شامل فضاي ترسناک،
عجیب ،سرد و بيروح ،گرم و شاد و  ..باشد« .فضاي داستان به تبع درونماية داستان ميتواند
سرد و بيروح ،پر امید و يا اضطرابآور باشد( ».مستور )89 :4122 ،معموال فضا با صحنه و
اجزاي آن و حتي با مکان داستان نیز متفاوت است« .تمايزي که معماران میان فضا و مکان
قائلاند و فضا را حس برآمده از مکان ميدانند ،در داستان هم به خوبي صادق است(».حبيبی،
 .)411 :4128نیز «فضا حاصل ترکیب همه عناصر داستان است( ».بهشتی )21 :4121 ،فضا،
سايهاي است که داستان در اثر ترکیب عناصرش بر ذهن خواننده ميافکند .به اين ترتیب
خواننده با حال و هواي حاکم بر نوشته درميآمیزد .مفهوم فضا در داستان به روح مسلط و
حاکم بر داستان اشاره دارد؛ مثال فضاي داستان ميتواند واجد خشونتي دروني و پنهاني باشد.
در واقع ،فضاي داستان همانند يك آنتن است که هرچه قويتر باشد ،گیرنده (خواننده) بهتر و
شفافتر داستان را دريافت ميکند .اصطالح فضاسازي از اصطالحات داستاننويسي نوين
است ،فضا را ميتوان حالت و احساسي دانست که خواننده به وسیله آن به حال و هواي حاکم
بر اثر دست مييابد« .اين اصطالح از علم هواشناسي به وام گرفته شده و براي توصیف فراگیر
اثر خالقانهاي از ادبیات يا نمونههاي ديگري از هنر به کار برده ميشود .فضا و رنگ با حالت
مسلط مجموعهاي از صحنه ،توصیف و گفتگو آفريده ميشود( ».ميرصادقی.)184 :4121 ،
هنرمند بايد به خواننده کمك کند تا درگیر داستان شود و خلق فضا يا حال و هواي
مناسب ،يك راه انجام آن است .براي آنکه نويسنده بتواند فضاي داستان را مطابق میل خود و
مطابق ذهن و روان خود براي مخاطب بهتر مجسم کند از ابزارهاي بالغي خاصي استفاده
ميکند .يکي از اين ابزارهاي بالغي« ،توصیف» است .براي روشنتر شدن اين مطلب ،در زير
به بررسي رابطه بین توصیف و فضاسازي ميپردازيم:
 -6-0-0توصيف و فضا سازی
توصیف در داستان به شرح وقايع و مناظر دلپذير يا سهمگین ميپردازد .آنچه مهم است
اهمیت نقش توصیف در جهت درک صحیح خواننده از داستان است .توصیف ميتواند انواع
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مختلفي داشته باشد ،توصیف واقعي يا عیني :شرح جزئیات وقايع و حوادث يا مناظر و
اشخاص بدون دخل و تصرف يا همانگونه که هست را توصیف واقعي ميگويند .در اين گونه
توصیف ،نويسنده به صورخیال کاري ندارد ،اين نوع توصیف يادآور مکتب ادبي ناتورالیسم
(طبیعتگرايي) است .توصیف تخیلي :توصیفي است که از تصور و پندار شاعر يا نويسنده مدد
و کمك ميگیرد و حادثهاي تخیلي ميآفريند که محصول گرهخوردگي حواس ظاهري با
احساسات انساني است و ميتوان آن را از زيیاترين و دلانگیزترين انواع توصیف خواند.
توصیف عیني :بدون دخالت بینش و حاالت و تأثیرات روحي نويسنده است .نقطه مقابل اين
نوع توصیف ،اکسپرسیونیستي است که شرايط روحي و ذهني نويسنده در آن دخالت ميکند.
عالوه بر انواع ذکر شده يك نوع توصیف نیز وجود دارد که بر تشبیه و مقايسه بنا نهاده شده و
آن توصیف نمادين است که در آن ،منظور ترسیم چهره يا منظرهاي نیست؛ بلکه هر پديده را
نشانه يا نماد چیزي دانستهاند .اين توصیف نمادين را در اروپا سمبلیك مينامند .يکي از
تأثیرگذارترين عناصري که در خلق فضاي داستان اهمیت بسزايي دارد ،توصیف است .نويسنده
وقتي از زيباييهاي يك گل مثل بوي خوش ،تازگي ،خوشرنگي ،لطافت و  ...سخن ميگويد
به صورت مستقیم اين توصیفات در روح و روان خواننده نیز تأثیر دارد .همچنین وقتي
نويسنده از بيمعنايي و بيهدفي زندگي ،نداشتن امید و ...در اثر خود سخن ميگويد خواننده
نیز به تبع ،نوعي افسردگي و ناامیدي را در خالل داستان احساس ميکند .توصیف و فضا
ارتباط تنگاتنگي با هم دارند؛ بدون توصیف حاالت و جزئیات در يك داستان ،فضايي نیز
وجود ندارد .يکي از ويژگيهاي مهم داستانهاي واقعي و همچنین گوتیك (هراسآور) تأکید
بر فضاسازي است .در داستانهاي گوتیك آنچه بیش از همه اهمیت دارد ،خلق فضايي خود
ساخته است که در بیشتر مواقع به وسیله توصیف ساخته ميشود .فضاي ترسناک و تخیلي در
کل اثر که همه عناصر داستان در آن غرق ميشوند؛ تیرگي ،خشونت ،رازآمیزي ،پوچي ،ابهام
و ...از ويژگيهاي فضاي اين داستانهاست .در هر اثر آنچه بیش از همه ،خواننده را درگیر
ميکند عنصر فضاست که به کل اثر ،وحدت ميبخشد« .رمانهاي گوتیك ،اضطرابهاي
دروني را نشان ميدهند .اين اضطرابهاي مبتذل و پیشافتاده ،ناشي از موجودات شیطاني ،ديو
و غول نیستند؛ بلکه اضطرابهاي تکان دهندۀ متأثر از تصور صحنهاي آشفته و هیجانانگیز
هستند( ».هاگل )411 :4121 ،فضاسازي با استفاده از توصیف ،نزد بکت و هدايت از اهمیت
ويژهاي برخوردار است ،آنها به جاي شرح داستان ،صحنهها و حوادث را به گونهاي توصیف
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ميکنند که خواننده خود را عمال در فضاي داستان و حتي در میان شخصیتها بیابد .در اينجا
الزم است مختصري در مورد اين دو نويسنده پوچگرا در مقاله گنجانده شود:
در درخشش ادبیات داستاني معاصر اروپا و ايران ،ساموئل بکت نويسنده و
نمايشنامهنويس ايرلندي و صادق هدايت نويسنده ايراني سهم عمدهاي دارند .ساموئل بکت
يکي از مشهورترين نويسندگان عصر ماست .او به عنوان نخستین ابزوردنويس (نويسندۀ
پوچگرا) آثاري دارد که در اين آثار بدون آنکه قصد روايت داستان داشته باشد به وضیعت پوچ
بشر در جهان ميپردازد .او به خوبي موقعیت انسان تنهاي عصرش را که انسان گذشته از
فجايع جنگ است هم در کالم و هم در فضاي آثارش باز مينمايد .حتي بعضي از آثار او با
هیچ شروع و با هیچ تمام ميشود .بکت از ديد همگان از جمله کمیته داوران جايزه نوبل ،يکتا
هنرمند پوچگرا و افسرده است؛ زيرا براي دريافت جايزه نوبل به مراسم نرفت .او آثاري نظیر
مالون ميمیرد ،مالوي ،نامناپذير ،صداي پا ،نفس ،رمان کمتريت ،در انتظار گودو ،آمد و شد،
تخیل مرده خیال و ...دارد .هدايت نیز همانند بکت به سبب نوعي بدبیني ذاتي که از ابتدا در
روان او تعبیه شده بود و به خاطر بیهودگي و پوچي ناشي از حوادث دو جنگ خونبار جهاني
اول و دوم که آن را از نزديك لمس کرده بود ،به خلق آثاري در زمینة عبث بودن زندگي دست
زد« .صادق هدايت نمونة انساني است که واقعیت برايش پوچ است .بنابراين در جستجوي
گمشدهاي است که خالء وجوديش را پر کند و عبث بودن خودش را معني بدهد( ».شریعتی،
 )411 :4128نیز « هدايت در واقع پیرو مکتب بدبیني بود؛ مکتبي که در آن پیروزي با بدي
است و درد و رنج بر لذت غلبه دارد( ».رحيمی )12 :4181 ،اين دو نويسنده بزرگ در شکل
داستان نويسي و حتي محتوا  ،آرا و نظراتي شبیه به هم دارند ،شايد بتوان هدايت را بنیانگذار
واقعي ادبیات داستاني فارسي دانست؛ زيرا در آن زمان داستان فارسي همانند کودکي نوپا بود و
زمان زيادي از شکلگیري آن نميگذشت؛ اما در مورد بکت و ادبیات داستاني زمان او
وضیعت به گونه اي ديگر بود و چنان به مرحله پختگي رسیده بود که بارها سوگند ياد ميکرد
خودش را زير ساية ديگران بیرون بکشد .با وجود اين تفاوتها باز ميتوان گفت هدايت خود را
به مرحلهاي از داستاننويسي رساند که مورد توجه نظريهپردازان مختلف قرار گرفت.
اين دو نويسنده با به تصوير کشیدن و توصیف کردن يکنواختي و تکراري بودن زندگي
انسانهاي جامعه عصر خود ،از پوچي و ابتذال هستي پرده برداشتند .نمونة بارز اين امر در دو
داستان مالون ميمیرد و زنده به گور به خوبي قابل لمس است .راوي در مالون ميمیرد و زنده
به گور يا به قتل و آدمکشي روي ميآورد يا اقدام به خودکشي ميکند .زنده به گور داستان
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زندگي مرد بدبخت و درمانده اي است که يأس و ناامیدي او به جايي رسیده که از زندگي
خود بیزار شده؛ اما بدبختي او تا به حدي است که حتي مرگ هم او را پس ميزند .در مالون
ميمیرد نیز راوي ،هر لحظه منتظر مرگ است .از محتواي داستانهايشان اين طور به نظر
ميرسد که هر دو نويسنده دچار افسردگي و بدبیني بودهاند؛ حتي در انتخاب اسامي آثارشان
همواره نامهايي را برگزيدهاند که همگي نشانگر پوچي ،افسردگي و بدبیني هستند؛ نامهايي
نظیر :مالون ميمیرد ،متنهايي براي هیچ ،بازي آخر ،بوفکور ،زنده به گور ،سه قطره خون و...
البته ناگفته نماند در همه اين موارد صرفنظر از نامي که براي راويان خود برگزيدهاند ،همواره
صدا ،صداي خود بکت و هدايت است که از طريق آثار ،ذهن و روان خود را براي خواننده به
تصوير ميکشند .آنها براي مجسم کردن پوچي در داستانهاي خود از به کارگیري هر نوع
توصیفي دريغ نورزيدهاند.
«اين کلید واژهها در چند بخش از بوفکور نیز تکرار ميشود؛ از جمله در بخش نخست،
هنگاميکه گزارشگر ميخواهد ،پیکر اثیري را به گورستان بیرون شهر منتقل کند که در اين اثنا،
خانههايي خاکستري رنگ ،کوههاي بريده بريده ،درخت هاي عجیب و غريب توسري خورده
و نفرين زده را ميبیند( ».نادري ،سیامك و حسن لي ،کاووس) 4102 :2 ،
الزم است قبل از ورود به قسمت بحث و بررسي ،خالصهاي از داستانهاي مالون ميمیرد
و زنده به گور براي آشنايي بیشتر خواننده ،در اين مقاله گنجانده شود.

 -3-0-0خالصه داستان مالون میميرد
داستان مالون مي میرد با شك و ترديد که از مباحث مهم فلسفي است در مورد مرگ شروع
ميشود .راوي که پیرمردي تنها در گوشة تیمارستان يا بیمارستان است بیان ميکند« :به زودي
ميمیرم شايد ماه ديگر ،شايد دارم اشتباه ميکنم( ».بکت )1 :4120 ،اين شك و ترديد در کل
داستان موج ميزند؛ شکي که بیشتر در مورد مرگ است .راوي براي رهايي از اين شکاکیت،
به نوشتن چند داستان اقدام ميکند که عبارتند از :داستاني دربارۀ يك زن و يك مرد ،يك
حیوان (احتماأل يك پرنده) و يك شيء (احتماأل سنگ) .داستانها را با زواية ديد سوم شخص
بیان ميکند و از شخصیتهايي به نام مكمن ،ساپو ،المبرت ،لموئل ،لیديپدال نیکوکار و مول
در داستانهايش استفاده ميکند .از بین اين شخصیتها ،مكمن بیشتر شبیه به مالون است؛ زيرا
مكمن زير باران مانده و مانند مالون قادر به تکان خوردن نیست .در داستان ،پیرزني به نام
مول از مالون مراقبت ميکند و در طول زماني که مالون منتظر مرگ است به عنوان پرستار به او
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رسیدگي ميکند و تمام کارهاي او را انجام ميدهد؛ زيرا مالون ،فوقالعاده تنبل و بيحرکت
است و مدام بر روي تختي دراز کشیده ،خوردن ،دفع کردن و تمام کارهاي او نیز بر روي
همان تخت انجام ميگیرد؛ اما تنها کاري که مالون انجام ميدهد نوشتن است؛ نوشتن بر روي
يك دفترچه که بعدأ مخاطب آن را ميخواند .مالون ،يکسره داستان مينويسد و به گفته
خودش به مرگ نزديك ميشود و کالمش آشفته شده و اين آشفتگي زماني است که مالون و
شخصیتهاي داستانش در يك سفر تفريحي به سر ميبرند ،در اين سفر چند قتل نیز صورت
ميگیرد .مرگ که نماي کلي داستان است ،در پايان به واقعیت ميپیوندد و به عبارت ديگر،
مالون ميمیرد.
 -0-0-0خالصة داستان زنده به گور
داستان زنده به گور ،نخستین داستان کوتاه هدايت است که نشانگر بدبیني و اعتقاد وي به
پوچي ميباشد .اين داستان ،روايت شخص ديوانهاي از حالتهاي اضطراب ،هذيان و
افسردگي خود است .راوي در رختخواب افتاده و در تمام طول داستان به فکر خودکشي است.
او بر تنهايي خود و اينکه چرا نميتواند مثل ديگران باشد معترض است .در اوايل داستان از
طرز زندگي خود و افکار موروثياش مي نويسد که همة آن افکار ،وجود موهوم او را
ساختهاند .ياد دوران کودکي ،يکي از موضوعاتي است که ذهن روانپريش او را مشغول ميکند
مثأل گلینباجي را به ياد ميآورد که برايش قصه ميگفت؛ حتي زيباترين لحظات وي که
گذراندن روزگار با دختري بوده که هنوز دوستش دارد ،نميتواند مشوق وي براي ادامه زندگي
باشد .در زنده به گور ،شکست رواني راوي در رسیدن به برخي آرزوها و در نتیجه متمايل
شدن به مرگ در راوي ،براي هر خوانندهاي قابل لمس است .راوي مدام به مرگ ميانديشد و
به حال مردگان غبطه ميخورد؛ حتي چند بار دست به خودکشي ميزند و خود را به گرسنگي
و سرما شکنجه ميدهد ،زهر و ترياک ميخورد؛ اما هیچ کدام او را از پا در نميآورد .اين
افکار و اعمال راوي براي دستیابي به مرگ ادامه دارد تا اينکه خواننده در پايان داستان متوجه
ميشود که مرد ،ديوانه بوده و اين مطالب از يادداشتهاي او برجا مانده؛ در حالي که او مرده
است .در اين داستان و همچنین مالون ميمیرد همه عناصر مخصوصا ابزار بالغي توصیف به
نوعي در خدمت ساختن فضاي پوچي قرار دارند.
 -6-0پيشينه تحقيق
مريم حسیني ( )4120مقالهاي با عنوان «بررسي تطبیقي زنده به گور هدايت و سه تار
جالل آلاحمد با يادداشتهاي يك ديوانه و شنل نیکالي گوگول» نوشته است که در آن به
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بحث دربارۀ انتشار آثار گوگول در ايران و تأثیر آن بر دو تن از نويسندگان معاصر يعني
هدايت و جالل آل احمد پرداخته است .همچنین خاطره ظهرابي ( )4101پاياننامة «بررسي
تحلیلي و انتقادي پوچانگاري در انديشههاي فردريش نیچه و صادق هدايت» نوشته که هدف
نويسنده ،مقايسة پوچگرايي موجود در آثار نیچه و هدايت است و اين آثار را از جنبههاي
مختلفي نقد نموده است .نیز زينب دانشور ( )4108پاياننامة «نمونة ادبیات پلید شهري در
داستانهاي صادق هدايت ،صادق چوبك و غالمحسین ساعدي» با هدف تطبیق ادبیات
بیمارگونه و ضد آرمان شهر در آثار نويسندگان مذکور نوشته است و نرجس جعفري ()4108
پاياننامة بحران در انتظار گودو و بازي آخر ساموئل بکت» با هدف بیان نوع بحران شناخت در
انتظار گودو را نوشته که گذري بر پوچگرايي نويسندۀ آن نیز داشته است .و در پايان ،شادي
خلیقي ( )4108پايان نامهاي با عنوان «مفهوم پوچگرايي در رمانهاي بوريس ويان و مقايسه آن
با اف کار پوچي در آثار سارتر ،کامو ،بکت و يونسکو را نوشتهاند .آنچه در مقاله و يا
پاياننامههاي ذکر شده بیش از هر چیز مورد توجه و بررسي قرار گرفته است مفهوم
«پوچگرايي» و سرگشتگي حاصل از اين پوچگرايي نزد نويسندگان آنهاست؛ اما وجه تمايز
مقاله حاضر با پژوهشهاي ذکر شده در اين است که تاکنون به بررسي «نقش توصیف در خلق
فضاي پوچ حاکم بر داستانهاي مالون ميمیرد و زنده به گور به صورت تطبیقي و حتي
جداگانه پرداخته نشده است.در کل الزم به ذکر است که برخالف ديگر آثار بکت و هدايت که

مورد تحقیق و پژوهش افراد زيادي قرار گرفتهاند ،در مورد داستانهاي مالون ميمیرد و زنده به
گور تحقیق زيادي صورت نگرفته است.
 -3-0ضرورت تحقيق
بحران پوچگرايي از عوامل اصلي تهديدزاست که آثار زيانبار فردي و اجتماعي فراواني دارد،
اين بحران در دنیاي مدرن و پسامدرن امروزي بیشتر از قبل احساس ميشود و معموال زماني
پوچگرايي پیش ميآيد که فرد در پاسخ به پرسشهايي در زمینة معني زندگي و هدف آن
دچار ترديد شود .هر چند در نظر گرفتن زمان و مکان براي پوچگرايي نادرست و نامعقول
است؛ اما در جامعة کنوني حضور مخرب و ويرانگر بیشتري دارد .لذا ضرورت و اهمیت
دارد که با فضاي پوچي ايجاد شده به وسیلة ابزار بالغي توصیف در آثار نويسندگان بزرگي
همچون ساموئل بکت و صادق هدايت آشنا شويم.
 -0بحث و بررسی
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 -0-0مهمترين کارکردهاي توصیف در دو داستان مالون ميمیرد و زنده به گور عبارتند از:
گستردگي ابزار بالغي توصیف در داستانها ،گوناگوني نقشهاي توصیف و توجه و دقت در
آن که موجب تأثیرپذيري عمیق انسان و دريافت اطالعات مفید روايي ميگردد .در زير به ذکر
چند نمونه از نقشها و کارکردهاي مهم به کار رفته در دو داستان مالون ميمیرد و زنده به گور
ميپردازيم:
 -0-0-0نقش مقعرسازی توصيف
در توصیف م قعر ،برخالف نقش آفرينشي يا زيباشناختي ،نويسنده قصد دارد تصويري
زشت ،يأسآلود ،پوچ ،مبهم و تیره را در اثر خود خلق کند .همان طور که در نقش
زيباشناختي ،توصیفگر دغدغهاي جز خلق زيبايي ندارد و براي تحقق اين امر ،به ابزارهاي
بالغي ويژهاي چون کنايه ،استعاره ،تشبیه ،توصیف و ...روي ميآورد ،در کارکرد مقعرسازي
نیز توصیفگر از هرگونه تالشي براي رسیدن به مقصود خود که نشان دادن زشتيها و
پوچيهاست دريغ نميورزد .بکت و هدايت از نويسندگان معاصر نیز با استفاده از ابزار بالغي
توصیف ،عمدا فضايي تیره ،پوچ ،وهمانگیز و رازآلود را براي خواننده به ارمغان آوردهاند .در
حالي که توصیف در آثار نويسندگان کالسیك ،نوعي ابزار بالغي است که جهان را زيبا و
امیدوار کننده نشان مي دهد؛ اما در آثار مدرن مخصوصا در آثار بکت و هدايت ،شاهد تغییر و
تحول در زمینه توصیف و امتناع از کارکرد توصیف سنتي هستیم .معموال توصیفات اين دو
نويسنده ،جهان را نازلتر و پستتر از آنچه هست ،نشان ميدهند و اين همان چیزي است که
ما آن را توصیف مولد (خالق) مينامیم« .انديشة پوچي و بيمعنايي زندگي و در مقابل آن،
اصل جستوجوي معنا براي زندگي در طول تاريخ ،همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته
است( ».ملکيان .)812-849 :4128 ،حس ترس و اضطراب ،به کارگیري رنگهاي سرد و تیره،
خشونت ،انجماد و کرختي فضا با بيجان کردن اشیاء ،حالت ضعف و سرخوردگي ،کهنگي،
ايستايي ،وهمناکي و ...ابزار بالغي توصیف را ساخته و يا تقويت نمودهاند .دو نويسنده سعي
کردهاند با استفاده از ابزار بالغي توصیف ،فضايي پوچ و يأسآلود را براي خواننده مجسم
کنند .فضايي که قبل از به تصوير درآمدن بر روي صفحه در ذهن نويسنده ،آبستن نوعي تیرگي
و پوچي خاص ميباشد .يکي از راههاي تأثیرگذار در ساخت توصیف مقعر ،استفاده از
رنگهاي سیاه ،تیره ،خاکستري و رنگهاي معادل آنهاست؛ بيگمان انتخاب رنگها در عرصة
هنرمندي نويسنده نميتواند بيتأثیر باشد و انتخاب آگاهانه يا ناآگاهانه هر رنگ از سوي
نويسنده بیانگر ديدگاه وي نسبت به هستي و پديدههاي آن ميباشد .بديهي است کیفیت تأثیر
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انسان از رنگها ماهیت کامال رواني دارد و به طور غیرمستقیم بر هنجارهاي او مؤثر است؛ به
گونهاي که استفاده نامناسب از رنگها ،موجب بروز اغتشاشات رواني در انسان ميشود.
بکت و هدايت هر دو اساسا نويسندگاني بدبین و پوچگرا بودهاند .وجود فراوان رنگهاي
تیره و مخصوصا رنگ سیاه ،اين پوچگرايي را بیشتر تأيید ميکند .فضاي تیره و تار در
داستانهاي مالون ميمیرد و زنده به گور از مالل و دلزدگي نويسندگان اين آثار از اوضاع
زمانه ،تسلیم و ناامیدي روحي آنها حکايت ميکند« .مهمترين ويژگيهاي اينگونه آثار ادبي
عبارت است از :فضاي مبهم و تاريك ،لحن افسرده و اندوهگین ،استفاده گسترده از توهم و
رؤيا جهت ساختن فضاي غیرحقیقي( ».سليمانی .)41 :4124 ،رنگ سیاه پرکاربردترين رنگي
است که در اين دو اثر جلوه ميکند .اصوال رنگ سیاه در جهانبیني اين دو نويسنده بسیار
مطلوب است .آنها اساسا چه در سطح واژه چون گزينش واژگان تیره و چه در سطح کالم،
همواره سعي کرده اند که فضاي داستان خود را سرد و بي روح نشان دهند .واقعیت اين است
که «اگر انسان از نظر رواني به آرامش ،بازسازي بدني و رهايي از فشار و کشمکشهاي روحي
نیاز داشته باشد ،مطابق اين واکنش غريزي ،رنگ تیره را انتخاب ميکند( ».نيکبخت:4121 ،
 .)02در زير به ذکر نمونههايي از حضور فعال رنگ سیاه و تیره در دو اثر مالون ميمیرد و زنده
به گور ميپردازيم:
«رنگ مورد نظر در اين اتاق ،چیزي میان خاکستري و سیاه است که کم و بیش همه چیز را
در برگرفته ،خود من هم خیلي خاکستري هستم ،گاه حتي احساس ميکنم از وجودم رنگ
خاکستري ساطع ميشود ،طبیعتا سیاهي در سرتاسر جهان همان سیاهي است( ».بکت:4120 ،
.)21
«کمي تاريکي و ابهام خود به خود چیزي نیست؛ اما من ميدانم تاريکي چیست ،رفتهرفته
پررنگتر ميشود ،متراکم ميشود و بعد ناگهان منفجر ميشود و همه چیز را در خود غرق
ميکند( ».همان)84 :
«بالفاصله به داستانم افزودم که همه چیز دوباره خاموش و تاريك خواهد شد( ».همان:
)29
«گاه مرواريدي رنگ مينمود ،رنگش به سیاهي ميزد( ».همان)09 :
«عصر هنگام است ،چه بسا فرا رسیده باشد ،يکي از تاريکترين شبهايي که به ياد دارم».
(همان)81:
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«ساپو کمي که نزديكتر شد ،جسد سیاه قاطر را ديد( ».همان)19 :
«فضاي اتاق کما فيالسابق خاکستري رنگ است و گاهي به مفهوم واقعي کلمه ميدرخشد،
سپس تاريك و کم فروغ ميشود ،يا شايد بهتر است بگويم که تاريکي اتاق غلیظتر ميشود ،تا
آنجا که همه چیز در دل سیاهي محو و گم ميشود( .همان)22 :
«سقف اتاق را مينگرم که چراغ برق میان آن آويخته ،فاصله به فاصله آن دو مرغ سیاه که
جلو يکديگر روي شاخه نشستهاند ،يکي از آنها تکش را باز کرده مثل اين است که با ديگري
گفتگو ميکند( ».هدایت)40 :4118 ،
«همین طور خوابیده بودم دلم ميخواست بچه کوچك بوديم ،همان گلین باجي که برايم
قصه ميگفت .او با آب و تاب برايم قصه ميگفت .حاال سرتاسر زندگاني سیاه ،پست و بیهوده
خودم را ميبینم( ».همان)89 :
«هوا تاريك شد در را از پشت بستم ،بیرون نگاه ميکردم ،مردمي که در آمد و شد بودند،
سايههاي سیاه آنها ،اتومبیلها که ميگذشتند .تن لختم را تسلیم سرما کرده بودم( ».همان)88 :
«به کاغذ ديوار نگاه ميکنم ،برگهاي باريك ارغواني سیر و خوشه گل سفید دارد ،روي
شاخه آن فاصله به فاصله دو مرغ سیاه روبهروي يکديگر نشستهاند( ».همان)82 :
حضور رنگ سیاه در مالون ميمیرد و زنده به گور ميتواند از فضاي سیاسي و اجتماعي يا
حاالت دروني نويسندگان آنها حکايت کند .در اين دو داستان رنگ سیاه حضوري فعال دارد و
اين مطلب تا حدودي به فضاي سیاستزدۀ عصر نويسنده برميگردد که در چنین فضايي همه
چیز را تیره و تار ميبیند و از افسردگي ،تاريکي ،غم و اندوه حرف ميزند« .درد هدايت درد
موجودي است که نميتواند موقعیت خود را در هستي توجیه کند .درد بیگانهاي است که خود
را به جهان پرتاب شده و بیهوده ميپندارد( ».نصری .)488 :4111 ،مثالهاي ذکر شده همه
نشان دهندۀ تأثیر رنگ سیاه بر روان نويسنده است و هر دو اثر سرشار از واژهها و عباراتي با
رنگ سیاه و تیره است؛ اما به دلیل فضاي محدود مقاله ،از ذکر تمامي مثالها خودداري
ميشود .عالوه بر کاربرد رنگهاي تیره ،مرگانديشي دو نويسنده و انتخاب واژگان و عباراتي
است که نمادي از مرگ محسوب ميشود .در زنده به گور و مالون ميمیرد همة تالش راوي
براي رسیدن به مرگي است که قصد دارد به دنیاي مردگان بپیوندد« .حاال ديگر نه زندگاني
ميکنم و نه خواب هستم ،نه از چیزي خوشم ميآيد و نه بدم ميآيد ،من با مرگ آشنا شدهام،
مرگ يگانه دوست من است( ».هدایت )12 :4118 ،نیز «هیچ کس نميتواند پي ببرد .به کسي
که دستش از همه جا کوتاه بشود ميگويند :برو سرت را بگذار بمیر؛ اما وقتي که مرگ هم آدم
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را نميخواهد  ...همه از مرگ ميترسند من از زندگي سمج خودم( ».همان« .)40 :گرد مسموم
و نشئهکنندهاي روي سطر سطر زنده به گور پاشیده شده است .در واقع ميتوان گفت اين
گرايش بیمارگونه به مرگ ،دلخوشي بزرگ هدايت بود تا آنجا که پايان نیمي از داستانهايش
به مرگ شخصیتهاي داستان ختم ميشود( ».عباسپور )81 :4101 ،در مالون ميمیرد نیز
داستان با انديشیدن به مرگ آغاز شده و حتي پايان داستان نیز به مرگ ختم ميشود؛ البته
انديشیدن به مرگ ميتواند دربردارندۀ يك جنبه مهمتري نیز باشد و آن دست يافتن به نوعي
هوشیاري کامل است که بیشتر در انديشه و ذهن بکت نمود يافته است« .در واقع ،تنها در
عشق و در ترس از مرگ است که انسان به خود هوشیاري کامل دست پیدا ميکند( ».یانوش،
 .)82 :4121اين مطلب با ذکر نمونهاي از داستان مالون ميمیرد بیشتر نمايان ميشود« :بهتر
آنکه به مرگ تن بدهم ،بيسر و صدا ،بدون سراسیمگي ،به حتم چیزي تغییر کرده است .ديگر
بيوزن خواهم شد ،نه سبك و نه خنثي و بياثر خواهم شد( ».بکت .)1 :4120 ،عالوه بر
انتخاب رنگهاي تیره و مرگانديشي دو نويسنده ،ترسیم چهرههاي زشت و هیکلهاي بدقواره
به حدي نمايان است که پوچي و ناامیدي را خیلي سريعتر به مخاطب القا ميکند« :در نظر
داشته باشید که من هرگز زيبا يا خوشاندام نبودهام؛ بلکه بالعکس ،بر اساس آنچه از ديگران
شنیدهام ،خیلي هم زشت و بد قواره هستم .بابا که همیشه ميگفت مردم از يك کیلومتري من
فرار ميکنند( ».همان )418 :نیز «از رنجهايم هیچ نخواهم گفت .کزکرده و قوزشده در اعماق
اين رنجها و دردها هیچ چیز را احساس نميکنم .همانجا خواهم مرد ،پنهان و بدون آگاهي
گوشت و پوست خرفتم( ».همان )48 :راوي در نمونههاي ذکر شده (هیکل زشت و بدقواره،
کزکرده و قوزشده ،گوشت و پوست خرفت و  )...پوچي را آنچنان تداعي ميکند که براي
مخاطب قابل لمس است؛ به طوري که اين پوچي بر سرتاسر داستان سايه افکنده است.
 -6-0-0نقش روایی توصيف
در هر داستان همواره دو بخش روايي و توصیفي در هم آمیخته شدهاند و اين آمیختگي،
گاه شکلي تفکیكناپذير به خود ميگیرد .در واقع هر داستان شامل بخشي مربوط به روايت
حوادث و کنشهاست و در بخشي ديگر به توصیف شخصیتها ،اشیاء و مکانها ميپردازد.
«بعضي از نظريهپردازان معتقدند که توصیف همان روايت است و مرزي بین اين دو وجود
ندارد؛ به طوري که توصیف ،برخورد با پديده در سطح است و هنگامي که واقعهاي را آن طور
که رخ داده عینا وصف ميکنیم ،بر حريم علیت راه نیافتهايم( ».ساروخانی.)848 :4128 ،
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اين گروه يکي از مايههاي اعتبار نويسندگان را عالوه بر توصیف ،خلق و ارائه روايتهاي
مناسب ميدانند« .نويسندگان مي توانند دربارۀ چیزهايي که واقعا در گذشته رخ داده ،شناخت
ايجاد کنند؛ اما بخش اعظم کار آنها معطوف تبیین و توصیف وقايع و رخدادهاست( ».نوذری،
.)428 :4120
«تیك و تاک ساعت همینطور بغل گوشم صدا ميدهد .ميخواهم آن را بردارم از پنجره
پرت کنم بیرون ،اين صداي هولناک که گذشتن زمان را در کلهام با چکش ميکوبید( ».هدایت،
) 1 :4118
همچنین «آشوب و بلواي روز در هزار وضع و حالت بيمعنا منجمد و بيحرکت ميماند.
تکه ابر کوچکي که در برابر خورشید تابان در هوا شناور ميشود ،زمین را تا زماني که من
خوش داشته باشم تیره و تاريك خواهد کرد( ».بکت)19 :4120 ،
در دو نمونة ذکر شده ،نويسندگان دو داستان با بهره جستن از ابزار بالغي توصیف،
درصدد به تصوير کشاندن دنیاي کشندهاي هستند که تیك و تاک ساعت ،آشوب و بلواي روز
و تکه ابر کوچکي که در برابر خورشید تابان در هوا شناور ميشود به عنوان عوامل معرف اين
دنیاي کشنده هستند تا تأثیري دوچندان در ذهن مخاطب ايجاد کنند؛ زيرا نويسنده در توصیف
روايي ،توجه خود را به ذهنیت توصیفي معطوف ميدارد و در آن شاهد جابهجايي جايگاه و
کارکرد توصیف و روايت هستیم.
 -3-0-0نقش هومریک یا حماسی
در اين نوع از نقش ،توصیف ممکن است در قالب مجموعهاي گسترده از نقشها و
عملکردها ظاهر شود و بيآنکه وقفهاي در جريان روايت داستان ايجاد کند ،روايت گردد.
هنگامي که در ساختار ثابت توصیفي ،سازمان دهندههاي زماني و افعالي مطابق با زمان افعال
بخشهاي روايي ماضي مطلق (گذشته ساده) وارد شوند ،براي توصیف ميتوان نقش هومريك
يا حماسي در نظر گرفت.
«براي اطاعت از دستوري تلفني ،يکسره سفیدپوش ،شیئي دراز و سیاه در دستش بود ،يك
کلید و بچهها کنار جادۀ ماشین رو صف بستند ،ناگهان سر و کلة چند زن پیدا شد .همه ساکت
شدند .پاشنههاي سنگین دروازه باز شدند ،نگهبان خودش را عقب کشید و به سمت پلهها
رفت و جاده آشکار شد( ».همان)412 :
در نمونة ذکر شده ،توصیف حالتهاي حماسي از قبیل :نگهبان ،کلید ،پاشنههاي سنگین
دروازه و  ...همراه با کاربرد افعال ماضي مطلق ،نقش حماسي توصیف را در ذهن خواننده
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برجستهتر ميکنند .اين مجموعه سازمان دهندهها ،امکان پیشبرد مجموعه توصیف افعال و
کنشهاي شيء ،توصیفي ساختگي را میسر ميسازند و به روشي سطحي ،نظمي زمانمند به
متن ميدهند؛ به عبارتي ديگر ،توصیفگر به گونهاي غیرمستقیم و از خالل توصیف نقشها و
افعال ،پيدرپي شخصیتهاي داستاني ،به توصیف شيء يا موضوعي معین ميپردازد« :شب
تاريك و جگر خراش پر شده بود از هیکلهاي ترسناک و خشمگین ،وقتي که ميخواستم
چشمهايم را ببندم و خودم را تسلیم مرگ بکنم ،اين تصويرهاي شگفتانگیز پديدار ميشد».
(هدایت)88 :4118 ،
در اين نمونه عالئم و نشانههاي مختص بخشهاي روايي وجود دارد؛ از يك سو ،توصیف
هیکل ها و توصیف شب و در نتیجه آن تصور تسلیم شدن در برابر مرگ و از ديگر سو ،ترسیم
قدرت و توانايي راوي از اينکه ميتواند خود را تسلیم مرگ بکند به متن نوعي پويايي خاص
بخشیده است .نیز « آن جاکه من دراز کشیده بودم ،در آن خانة وسط دشت ،لطیف و وحشي،
در حیطة مدارس ،صداها به گوشم ميرسید ،سگهاي دره با پارس و زوزه و دندانها و
پنجههاي آخته و دهاني کف کرده جواب ميدادند( ».بکت )84 :4120 ،همچنین «مدتي بعد
ارنست آمد تا آنها را ببرد ،لیمیوئل او را هم کشت ،مثل همان قبلي فقط کمي طول کشید».
(همان .)422 :در تحلیل دو نمونه ذکر شده ميتوان گفت توصیف دشت ،شنیدن صداها،
توصیف سگهاي دره با پارس و زوزه و دندان و پنجههاي آخته و دهان کف کرده و همچنین
توصیف کشتن به شیوه کشتنهاي قبلي ،همه و همه نمايش و ترسیمي از الگويي حماسي
است؛ به گونهاي که اين توصیفات به متن ،پويايي خاص بخشیده و ذهن خواننده را به سمت
نقشي هومريك يا حماسي راهنمايي ميکند.
 -0-0-0نقش ميمتيک یا تقليدی – شهودی
وقوع داستان مدام نیازمند چارچوبي زماني -مکاني است که توصیف ،اين نقش را ايفا
ميکند؛ همانند تصويري از يك چشمانداز ،توصیف به عنصري عمده در زمینهچیني داستان
تبديل ميشود .مستندسازي مکان و جزيیات وابسته به محیط داستان ،به بازسازي واقعیت
داستاني کمك ميکند؛ جايي که شخصیتهاي داستان ،نمايي واقعي مييابند و صحت و
درستي ماجراي داستان در ذهن خواننده تثبیت ميگردد .در نقش میمتیك يا تقلیدي ،بخش
وسیعي از توصیفات مکانها ،اشخاص و  ...از طريق الگوبرداري و ايدهپذيري از مکانها و
اشخاص ديگر که صفتها و معیارهاي بارزتري دارند ،در داستان ايفاي نقش ميکنند .معموال
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در داستانها براي برجستهتر نشان دادن هدف نويسنده از ايدهاي برجستهتر به عنوان الگو
استفاده ميشود؛ مثال در نمونههاي زير که ذکر شده (دل آتش و يخ دوزخ) عبارتهايي هستند
که نويسنده از آنها الگوبرداري کرده که روزگار اشخاص مورد نظرش را به شدت سیاهتر و
سوزانتر از حد معمول نشان دهد .در يك نگاه عمیقتر ،میمتیك حاکي از يك نويد بزرگ
براي بهبود فهم ،تأثیر بیشتر و کنترل همه جانبة توصیفات با استفاده از ايدهها و رفتارهاي ديگر
است ،در اينجاست که مخاطب برجستهتر بودن پوچي موجود در صفتها را بهتر درک ميکند.
«در پوچگرايي بايد به انسانها به طور نامحدود انتخاب و امکان همه گونه رشد داده شود».
(غفوری.)22 :4120 ،
«قبل از هر چیز اجازه دهید بگويم که هیچ کس را نميبخشم ،آرزو ميکنم روزگار همة
آنها سیاه شود و بعد به دل آتش و يخ دوزخ بیفتند و در نسلهاي پست و نفرتانگیز آينده از
بدنامترينها محسوب شوند( ».بکت )1 :4120 ،نیز «سقف اتاق را مينگرم که چراغ برق میان
آن آويخته ،فاصله به فاصله آن دو مرغ سیاه که جلو يکديگر روي شاخه نشستهاند ،يکي از
آنها تکش را باز کرده مثل اين است که با ديگري گفتگو ميکند( ».هدایت)40 :4118 ،
همچنین «با چشمان اشك آلود در جزاير و شبه جزيرهها ،معطل مانده آنجا که با فرارسیدن
شب ،نورهاي زرد و بيرمق چراغ انسانها جان ميگیرد( ».بکت)28 :4120 ،
اين توصیفات عالوه بر تبیین روشن جزيیات شخصیتهاي داستان ،خواننده را در جريان
مکان و زمان وقوع داستان ميگذارد .همچنین در اين دو داستان توصیفاتي خاص وجود دارد
که صحنة اصلي رخدادها را تشکیل ميدهد و در ادامه داستان ،تقلید صحنهها ،مکانها و
زمانها ،نقش مهمي در القاي تجسم عیني واقعیت دارند .در تحلیل مثالهاي ذکر شده ميتوان
گفت صحنهپردازي مکان روايت داستاني (دل آتش ،يخ دوزخ ،سقف اتاق ،روي شاخه ،جزاير
و شبه جزيرهها و )...الزمه تثبیت و القاي تجسم واقعیت است و به گونهاي وضیعت خیال و
توهم حقیقي موضوعات تصويري را ثابت ميکند .داستانهاي مالون ميمیرد و زنده به گور
معموال با توصیفاتي طوالني و دقیق شناخته ميشوند که اغلب براي زمینهسازي واقعیت در
متني غیرواقعي (خیالي) به کار ميآيند .اين توصیفات ،نقش و کارکردهاي زيادي را ايفا
مي کنند؛ اما با توجه به چارچوب محدود مقاله ،امکان تحلیل و بررسي انواع مختلف نقشهاي
توصیف به صورت کامل وجود ندارد .از اين رو فقط به برخي از اين کارکردهاي مهم که در
اين دو داستان نمود بیشتري دارند پرداختهايم .با مطالعه دقیق هر دو اثر ،خواننده به حتم
متوجه خواهد شد که بیشترين نقشي که توصیف ايفا نموده است نقش مقعرسازي است که با
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استفاده از اين کارکرد ،جهان و آنچه را که در آن وجود دارد زشت ،پوچ و بيمعني نشان داده
شده است .البته الزم به ذکر است داستانهايي که در هر مکتب ادبي جاي ميگیرند ،از
ويژگيهاي توصیفي مربوط به آن مکتب برخوردارند؛ اما اين نکته به معني نفي حضور ساير
کارکردها و نقشهاي توصیف در اين داستانها نخواهد بود.
 -6-0مهمترین سوژههای توصيف در دو داستان مالون میميرد و زنده به گور
 -0-6-0توصيف شخصيتهای داستان
بکت و هدايت هر دو استاد بيبديل وصف قهرمانان داستان هستند .اين دو نويسنده
توانايي آن را دارند که با چند جمله ،تصويري کامل از شخصیت داستاني خود پیش چشم
خواننده بگذارند که قهرمان داستان را براي وي ملموس کنند و تجسم بخشند .نکته مهم و
قابل توجه در داستانهاي بکت و هدايت اين است که شخصیتهاي خلق شده در اين
داستانها يا ناقص و معیوبند يا به صفتي زشت و ناخوشايند موصوف ميشوند .آنها هیچ يك
آرماني يا قهر ماني در مفهوم کالسیك خود نیستند و در تنهايي و انزوا زندگي ميکنند .دو
نويسنده سعي دارند با نشان دادن تیرهبختي اين شخصیتها غالبا آنان را متصف به نقصي در
جسم يا صفتي ناساز در چهره يا بدن توصیف کنند« .هر چه فکر ميکنم ادامه دادن به اين
زندگي بیهوده است .من يك میکروب جامعه شدهام ،يك وجود زيانآور ،سربار ديگران ،گاهي
ديوانگیم گل ميکند .ميخواهم بروم دور خیلي دور( ».هدایت )88 :4118 ،نیز «در آينه نگاه
کردم ديدم خیلي تکیده و الغر شدهام ،به دشواري راه ميرفتم .اطاقم درهم و برهم است ،من
تنها هستم( ».همان)88 :
«از رنجهايم هیچ نخواهم گفت .کزکرده و قوزشده در اعماق اين رنج و دردها هیچ چیز را
احساس نمي کنم .همان جا خواهم مرد .پنهان و بدون آگاهي گوشت و پوست خرفتم( ».بکت،
)48 :4120
«آنها با چنان سرعتي به هم ميتنند که به نظر تني واحد ميآيند؛ اما وقتي تلوتلو ميخورند،
مشخص است که جمع آنها نیز چون ضدين محال است و به عبث و بیهوده با انرژي ناشي از
يأس و استیصال به يکديگر ميچسبند( ».همان.)491 :
«چهرۀ زار و نزار او به هیچ وجه مكمن را از او بري نکرده بود ،آن هم با آن بوي گند،
روي زرد ،سر تقريبأ تاس و استفراغهاي همیشگياش و مكمن به حتم حاضر بود او را در
آغوش بکشد( ».همان.)410 :
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راوي در نمونههاي ذکر شده ،صفتهايي را براي خود بیان ميکند که همگي حاکي از
نوعي ناامیدي و پوچي است که بر سراسر داستانها سايه افکنده است .صفاتي نظیر( :میکروب
جامعه بودن ،وجود زيانآور ،سربار ديگران ،ديوانه بودن ،تکیده و الغر و تنها بودن ،به
دشواري راه رفتن ،کزکرده و قوزشده ،داراي گوشت و پوست خرفت ،تلوتلو خوردن ،انرژي
ناشي از يأس ،استیصال ،بوي گند ،روي زرد ،سر تاس ،استفراغهاي همیشگي و  )...همة اين
صفات ،خواننده را به صورت مستقیم و ناخودآگاه با محتواي پوچي و يأسآلود داستانها آشنا
ميسازد .در دو اثر مالون ميمیرد و زنده به گور شخصیتها بیشتر افرادي منزوي و محکوم به
شکست هستند که از دنیا بريده و ناامید شدهاند .مرگ پیوسته در آغوششان ميکشد و آنها در
منجالبي از گناه و بدبختي گرفتارند .از ديگر توصیفاتي که در شخصیتهاي اين دو داستان
تجلي مييابد ،انکار شناخت منطقي است .شخصیتي که از دنیاي واقعي ،تاريخ و حتي زمان
جدا و با واقعیت بیگانه ميشود ،نميتواند به ياري عقل و خرد ،شکاف عمیق و عريض میان
«من» خود و دنیاي واقعي را پر کند؛ زيرا عقل او فقط مشغول گرفتاريها و پريشانيهاي
دروني خود است ،اين گرفتاري و پريشاني دروني ،شخصیت داستان را به معناي واقعي کلمه،
تنها و منزوي ميکند .تنهايي ،به نوبة خود ،از او موجودي هراسان ميسازد و او را به نفرت وا
ميدارد تا براي فرار از ترس به دنیاي خیالي خود پناه ببرد و در نتیجه ،اين قهرمان ،دنیا را پوچ
و بيارزش ميداند« .توصیف انسانهاي تحقیر شده و ترس خورده در آثار هدايت جايگاه
ويژهاي دارد( ».ميرعابدینی)19 :4110 ،
 -6-6-0توصيف طبيعت
توصیف طبیعت در دو داستان مالون ميمیرد و زنده به گور در پرداخت رويدادها و
شخصیتهاي داستان انکارناپذير است .عالوه بر کنش شخصیتها ،توصیف طبیعت در
داستانهاي مورد مطالعه گاه به آمادهسازي مکاني و زماني داستان ميانجامد« .کشمکش و ستیز
شخصیتها با دنیاي دروني و بیروني ،حضور ارواح ،مکانهاي مخوف ،مرگ ،جنون ،قتلهاي
رعبانگیز ،حوادث عجیب ،ترسناک و غیرمعقول ،هراس و ...از ويژگيهاي گوتیکي اين آثار
هستند( ».ملکي ،فرشته ،شوهاني علیرضا و اسدي علیرضا )4199 :8 ،همچنین توصیف طبیعت
در اين دو داستان نیز هماند توصیف قهرمانان داستان در جهت پرورش داستان به خصوص
فضاسازي قرار دارد .در دو اثر مورد پژوهش ،تصوير طبیعت هماهنگ با شخصیتهاي داستاني
آنها ،وهمي ،ترسآلود ،سیاه و مرموز است:
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«ميخواهم از خود بگريزم بروم خیلي دور ،مثأل بروم در سیبريه ،در خانههاي چوبین زير
درختهاي کاج ،آسمان خاکستري ،برف ،برف انبوه میان موجیكها( ».هدایت)88 :4118 ،
«هوا دارد خفهام ميکند ،شايد اکسیژن هوا کم شده باشد .مكمن به دريايي که دوردست
متالطم است خیره شده است .ديگران هم آنجا هستند و فقط به سپیدارهاي لرزان چسبیدهاند».
(بکت)414 :4120 ،
«نور ،به عوض آنکه نور سپیده دم باشد ،ظرف مدتي بسیار کوتاه دوباره تیره و تار ميشد
و خورشید به جاي آنکه هر دم به باالتر برود ،آرام و بيدغدغه غروب ميکرد و شب که تازه
گذر و پايانش را به شیوه خاص خود جشن گرفته بود ،بار ديگر در کمال آرامش گسترده
ميشد( ».همان)21 :
«چراغهاي پوچ ،ستارهها ،چراغهاي دريايي ،حلقههاي نجات ،نورهاي زمین ،در تپهها نیز
شعلههاي بيرمق رنگین ،تکههاي زرد رنگ و پر از سرخيهاي آتش مانند مكمن( ».همان:
)428
در نمونههاي ذکر شده ،صفتهايي براي طبیعت در نظر گرفته شده که همگي ،فضاي
داستان را تیره و تار و يأسآلود نشان ميدهند .ترکیباتي نظیر( :آسمان خاکستري ،برف و برف
انبوه ،کم شدن اکسیژن هوا ،متالطم بودن دريا ،سپیدارهاي لرزان ،غروب خورشید ،چراغهاي
پوچ ،شعلههاي بيرمق و  ) ...آنچنان بر چارچوب و محتواي داستانها تأثیر گذاشته که در نگاه
اول ،خواننده با دنیايي پر از پوچي ،ناامیدي و مرموزي مواجه ميشود و متوجه خواهد شد که
توصیف طبیعت نیز همانند توصیف شخصیتها به نوعي در خدمت خلق فضاي پوچي
داستانها هستند .اين توصیفات باعث شده که ناامیدي ،افسردگي و پوچي خیلي سريع به
خواننده انتقال يابد .البته ناگفته نماند بکت و هدايت در دو داستان مالون ميمیرد و زنده به
گور هر چند با توصیفات مقعرگونه فضاي داستان را يأس آلود ،پوچ و سیاه نشان ميدهند؛ اما
با زباني ساده پیام خود را به خواننده منتقل ميکنند.
«در کار هدايت عبارتپردازي و جملهسازي و هنرنمايي نیست ،به کسي اقتدا و استشهاد
نميکند .براي پروراندن مطلب ،آيه و حديث و شعر نميآورد .نیك و بد هرچه هست از خود
اوست و آنچه را که به گفتن احتیاج دارد ساده و روشن بیان ميکند( ».شميسا)142 :4129 ،
نتيجهگيری:
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يکي از تأثیرگذارترين عناصري که در خلق فضاي داستان اهمیت بسزايي دارد ،ابزار بالغي
«توصیف» است« .توصیف» در داستان به شرح وقايع و مناظر دلپذير يا سهمگین و وحشتناک
مي پردازد .در میان نويسندگان معاصر ،صادق هدايت نويسنده و پژوهشگر ايراني و ساموئل
بکت نويسنده و نمايشنامهنويس ايرلندي ،در درخشش ادبیات داستاني معاصر سهم عمدهاي
دارند .اين دو نويسنده با به تصوير کشیدن و توصیف کردن يکنواختي و تکراري بودن زندگي
انسانهاي جامعة عصر خود ،از پوچي و ابتذال هستي پرده برداشتند .نمونه بارز اين امر در دو
داستان مالون ميمیرد و زنده به گور به خوبي قابل لمس است .مهمترين نقشهاي «توصیف»
در اين دو داستان ،نقش مقعرسازي ،نقش روايي ،نقش هومريك يا حماسي و نقش میمتیك يا
تقلیدي – شهودي است و همچنین مهمترين سوژههاي توصیف در داستانهاي مالون ميمیرد
و زنده به گور توصیف شخصیتها و توصیف طبیعت و مکانها ميباشد .اين توصیفات و
ترکیبات با استفاده از رنگهاي سیاه و تیره ،آنچنان بر چارچوب و محتواي داستانها تأثیر
گذاشتهاند که در نگاه اول ،خواننده با دنیايي پر از پوچي ،ناامیدي و بيهدفي مواجه ميشود و
متوجه خواهد شد که توصیف طبیعت نیز همانند توصیف شخصیتها به نوعي در خدمت
خلق فضاي پوچي موجود در داستانها هستند؛ فضايي که قبل از به تصوير درآمدن بر روي
صفحه ،در ذهن نويسنده ،آبستن نوعي پوچي و تیرگي خاص است .بکت و هدايت با استفاده
از ابزار بالغي توصیف ،عمدا فضاي تیره و پوچ را براي خواننده به ارمغان آوردهاند؛ در حالي
که «توصیف» در آثار نويسندگان کالسیك ،ابزار بالغي است که جهان را زيبا و امیدوارکننده
نشان ميدهد« .توصیف» در عموم داستانها ،فضاي مشخصي را رقم ميزند؛ اما بکت و هدايت
در اين دو اثر دست به ايجاد توصیفاتي زدهاند که با استفاده از تصويرسازي و ترسیم حوادث و
توصیف شخصیتهاي داستان ،القاي پوچي را براي خواننده دو چندان کردهاند.
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