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چکيده

نظريۀ رواندرمانی اگزيستانسيال ،يا درمانوجودی که آروين يالوم آن را پايـهگـذاری کـرد ،يکـی از
نظريههای پسافرويدی در مکتب روانکاوی است که رويکردهای تأثيرگذاری بـر نگرانـیهـای بشـر
دارد .اين نظريه برخالف نظريۀ فرويد ،اساس تعارضهای اصلی بشـر را در چهـار نگرانـی «روبـهرو
بودن با مرز حتمی ،تنهايی انسان ،دلهره از نداشتن اختيار و آزادی ،نگرانی از پـوچی و بـیمعنـايی
زندگی» می داند .هدف نويسندگان در اين مقاله ،بررسـی تطبيقـی اشـتراکات در رمـان هـای مـالون
میميرد ،اثر ساموئل بکت و زندهبهگور اثر صادق هدايت است که با تأکيد بر نظريۀ مذکور ،واکـاوی
شده است .نـوع پـژوهش حاضـر ،توصـيفی ـ تحليلـی و شـيوۀ گـردآوری اطالعـات ،کتابخانـه ای و
فيشبرداری است .در اين پژوهش ،بعد از معرفی نظريۀ يـالوم و بيـان تفـاوت عمـدۀ آن بـا نظريـۀ
فرويد ،درونمايه و محتوای مشترک اين دو اثر بررسی شد؛ به اين صورت که در مالون مـیميـرد و
زنده به گور ،پديدۀ مرز ،تنهايی ،نداشتن آزادی يا حاکم بـودن قـدرت جبـر و سرنوشـت ،هـراس از
پوچی و نااميدی ،مقدار و نوع اين رنجها ،عمدهترين مضامين در اين داستانها به شمار میآيند.
کليدواژه ها :ساموئل بکت ،صادق هدايت ،نگرانـی هـای غـايی ،آرويـن يـالوم ،مـالون مـی ميـرد،
زندهبهگور.
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 .1مقدمه

ساموئل بکت ،نويسنده و نمايشنامهنويس برجستۀ ايرلندی و صادق هـدايت ،نويسـنده و
متفکر بزرز ايرانی به عنوان کارآمدترين نويسندگان پوچگرا و مرزانديش ،آثاری دارند
که هدف اصلی آن ها در اين نوع آثار ،به تصوير کشيدن وضعيت پوچ و يـأسآلـود بشـر
امروزی است .اين دو نويسنده با ترسيم وضعيت پوچ و بیمعنای زنـدگی بشـر در عصـر
خود و با توصيف يکنواختی و تکراری بودن زندگی انسانهای جامعۀ امروزی ،از پوچی و
بی ارزشی حيات اين روزگار سخن گفتهاند .نمونـۀ بـارز ايـن امـر در دو داسـتان مـالون
میميرد و زندهبهگور بهخوبی درخورِ بررسی و پژوهش است .راوی در اين دو داستان ،يـا
به قتل و آدمکشی دست میزند ،يا اقدام به خودکشی میکند .از محتوای اين دو داستان،
اين طور به نظر می رسد که هر دو نويسنده دچار افسردگی و بدبينی بودهانـد و حتـی در
گزينش عنوانهای آثار خود ،همواره نامهايی را برگزيدهاند که همگی تبليغکنندۀ پوچی،
افسردگی و بدبينی هستند؛ عنوانهايی نظير مالون میميرد ،زندهبهگور و . ...آنها بـرای
مجسم کردن گفتمان پوچی و پوچگرايی در داستانهای خـود از بـهکـارگيری هـر نـوع
توصيفی دريغ نکردهاند.
ويژگیهای مشابه در داستانهای مالون میميرد و زندهبهگور باعث شده که ايـن دو
نويسندۀ بزرز را برای مقايسه و تطبيق در کنار هم انتخاب کنيم .برای دستيابی به ايـن
هدف ،اين دو اثر را با تأکيد بر روانکاوی اگزيستانسيال مـورد نظـر آرويـن يـالوم ،مـورد
تحليل و بررسی قرار داده ايم .نظريه يـا مکتـب رواندرمـانی اگزيستانسـيال يـا درمـان
وجودی ،يکی از تازه ترين رويکردهای تأثيرگذاری است که به منشاء تنشهـای درونـی
انسان می پردازد .اين نظريه ،روشی فعال و پويا دارد که بر مهمترين دلواپسیهای انسان
توجه ويژه دارد .اين رواندرمانی فرض را بر آن قرار داده که تعارضهای درونی انسـان،
«ناشی از درگيری غرايز سرکوبشده يا افراد مهم درونی شـده ،يـا ريـزههـای خـاطرات
تروماتيک فراموش شدهاست و هم حاصل مواجهه با مسلّمات هستی» (يالوم.)17 :1935 ،
همچنين ،چهار دلواپسی و نگرانی غايی در اين رواندرمانی نسبت به ساير نگرانیها
اهميــت بيشــتری دارد؛ مــرز ،انــزوا ،مفهــوم آزادی و اختيــار و زنــدگی .بنــابراين،
کشمکش های درونی يک فرد ،ناشی از مواجهه او با اين چهـار پديـدۀ مهـم در زنـدگی
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انسان و اضطراب و نگرانی ناشی از آن است .آرويـن يـالوم در رابطـه بـا تفـاوت عمـدۀ
ديدگاه خود با فرويد دربارۀ مرزانديشی چنين میگويد:
«فرويد عقيده داشت بيشتر ثمرات آسيبشناسی روانی از اميال سرکوبشدۀ
جنسی شخصی فراهم میآيد .معتقدم اين نظر بسيار تنـگ اسـت ،مـن در کـار
بالينی خود به اين درک رسيدهام که ما نه فقط اميال جنسی ،بلکه کلّ خويشتن
آفريده خويش ،بهويژه سرشت پايانپذير خود را سرکوب میکنيم .تعداد زيـادی
از مردم ،اضطراب ،افسردگی و ساير نشانههای بيماری را دارند که محرکشـان
مرزانديشی است» (يالوم61 :1937 ،ـ.)66

فرويد ،مرز و جنسيت را دو غريزۀ مرتبط با هم و دوسويه مـیدانـد کـه از نظـر او،
فقدان اين يکی ،حضور ديگری را موجب میشود .تفاوت مهم و عمدۀ نظريه اروينيالوم
و فرويد ،در اهميت دادن به هريک از اين دو مقوله اسـت .فرويـد «جنسـيت» را برتـر ،و
يالوم «مرزانديشی» را مادر اضطرابهای بشری میداند که میتواند نوع نگرش انسـان
را به زندگی تغيير دهد.

1ـ .1پرسشهای پژوهش

انگيزۀ اصلی نگارش اين پژوهش ،پاسـ بـه پرسـش محـوری و اوليـه ،يعنـی واکـاوی
مضامين مشترک در دو رمان مالون میميرد و زندهبهگور ،با توجه به نظريۀ رواندرمـانی
اگزيستانسيال آروين يالوم است ،اما همزمان با جستن پاس مطلوب برای ايـن پرسـش،
پرسش های ديگری ذهن نويسندگان را درگير کرد؛ مانند :مرزانديشی بکت و هدايت از
نوع فلسفی است يا روانشناختی؟ و نيز :تفاوت عمدۀ نظريۀ رواندرمانی يالوم با نظريـۀ
فرويد در چيست؟

1ـ .6فرضيههای پژوهش
ـ به نظر میرسد با توجه بـه نظريـۀ رواندرمـانی آرويـن يـالوم ،مضـامين مشـترکی از
دلواپسیهای بشر ،مثل :مرز ،تنهايی ،نداشتن اختيار و آزادی ،پوچی و بیمعنايی زندگی
در اين دو داستان بهوفور ديده میشود.
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ـ به نظر می رسد نگاه بکت نسبت به مرز در داستان مالون میميرد ،يک نگاه فلسـفی
است که در قالب مباحث فلسفی مطرح شدهاست ،اما نگاه هـدايت نسـبت بـه مـرز در
زندهبهگور ،نگاهی اجتماعی و روانشناسانه است و او قصد دارد به پـذيرش خودخواسـتۀ
مرز برسد.
ـ به نظر میرسد که فرويد معتقد است ارتباط تنگاتنگی بـين سـرکوب اميـال جنسـی و
مرزانديشی بشر وجـود دارد ،امـا يـالوم معتقـد اسـت کـه مـرزانديشـی ،مـادر تمـام
اضطرابهای بشری است.

1ـ .9روش پژوهش
شيوۀ پژوهش حاضر ،اسنادیـ کتابخانهای و روش و رويکرد آن ،توصيفیـ تحليلی است.

1ـ .7پيشينۀ پژوهش

با توجه به پژوهشهای انجامشده ،مشخص شد که بررسی و واکـاوی دو رمـان مـالون
میميرد و زندهبهگور با تأکيد بر نظريۀ روانکاوی يالوم ،بسيار تازگی دارد و در اين زمينه،

هيچ پژوهشی صورت نگرفتهاست ،اما از بين پژوهشهايی که در زمينـۀ ايـن دو رمـان
وجود دارد ،به عمدهترين آنها اشاره میکنيم:
ـ مريم حسينی ( )1983مقالهای را با عنوان «بررسی تطبيقی زندهبهگور هدايت و سهتـار
جالل آل احمد با يادداشتهای يک ديوانه و شنل نيکالی گوگول» نوشته که هـدف او،
تطبيق اين آثار با هم از نظر درونمايه و محتواست.
ـ مرضيه دهقانی طرزه ( )1939پاياننامهای با عنوان «بررسی رمان مالون میميـرد اثـر
ساموئل بکت در پرتو نظريۀ انتقادی موريس بالنشو» نوشتهاست .اين پـژوهش بـر پايـۀ
تحليل رمان مالون میميرد در سايۀ فلسفۀ زمان ،خاطره ،فراموشی و سکوت میباشد که
اين معانی در نظريات موريس بالنشو (فيلسوف معاصر) مطرح شدهاست.
ـ زهرا غفاری و حميد خانيـان ( )1937مقالـۀ «بررسـی تطبيقـی وجـوه تشـابه داسـتان
زندهبهگور صادق هدايت با رمان تهوع سارتر» را نوشتهاند که نويسندگان اشتراکات ايـن
دو رمان را از نظر درونمايه و محتوا بررسی نمودهاند.
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در کل ،الزم به ذکر است که برخالف ديگر آثـار بکـت و هـدايت کـه مـورد تحقيـق و
پژوهش افراد زيادی قرار گرفتهاند ،دربارۀ داستانهای مالون میميرد و زندهبـهگـور کـه
درونمايه و محتوای مشترکی دارند ،هنوز تطبيق و مقايسهای صورت نگرفتهاست.

 .6تطبيق مضامين مالون میميرد و زندهبهگور

مطابقت مضمونی دو داستان مالون میميرد و زندهبهگور ،از نقاط اشتراک فوقالعادۀ اين
دو اثر حکايت میکند ،بهويژه در زمينۀ چهار نگرانی و دلواپسـی بشـر در عصـر حاضـر،
يعنی «مرز»« ،انزوا»« ،سلطۀ جبر» و «سرنوشت و بیمعنايی زندگی» که ايـن معـانی در
نظريۀ روانکاوی اگزيستانسيال مورد بحث آروين يالوم مطرح شدهاست .در ادامه ،با ذکـر
شواهدی از دو داستان ،به تحليل و بررسی عميقتر اين دلواپسیها میپردازيم.

6ـ .1دلهرۀ ناشی از مرز
«مرز» ،ماندگارترين واقعيت تکان دهنده در تمام امور زندگی انسان است .تـرس ،درد و
استرس مقابله با مرز ،بسيار بزرز است ،ولی اگر سعادت داشته باشيم که با آن روبهرو
شويم و به پذيرش خالقانۀ مرز برسيم ،ارزش ايـن همـه درد و رنـج را دارد .يـالوم در
کتاب موهبت رواندرمانگری چنين میگويد:
«قدرتمندترين تجربۀ مرزی ،رويارويی فرد است با مـرز خـود .نبايـد ايـن
حقيقت را ناديده بگيريم که مرز ديگری به ما کمک میکند ،تا هريک از ما را
به شيوه ای سخت و دردناک با مرز خودمان رودررو کند .در هـر کابوسـی ،ردّ
پای بیچون و چرای مرز ديده میشود» (يالوم ،1932 ،ب.)179 :

همچنين ،میتوان گفت مرز ،سکوی پايانی تغيير و تحول است؛ زيرا انسان با پـذيرش
معنای مرز است که شجاعت پيدا میکند به ديگـر امـور مهـم و پيچيـدۀ زنـدگی نيـز
بپردازد:
«مرز هميشه با ما بودهاست و خواهد بود .مـرز ،بخشـی از هسـتی بشـر
است و چون پيوسته بودهاست و خواهد بود؛ موضوعی است که عميقاً توجه مـا
را به خود جلب میکند .از سپيدۀ تولد بشر ،ذهن او پيوسته به مرز میانديشـد
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و سعی می کند پاسخی برای اسرار آن بيابد؛ زيرا کليد پاس به مرز ،درِ زندگی
را میگشايد» (کوبلرراس.)63 :1943 ،

همچنين« ،مردن سخت است .بهشدت اعتقاد داشتهام و دارم که آخرين پاداش يـک
مرده اين است که ديگر نخواهد مُرد» (يالوم .)64 :1938 ،در دو داستان مالون مـیميـرد و
زندهبهگور نيز مرز اصلی ترين درونمايه است و پس از پايان داستان ،شخصـيت اصـلی
داستان مرده و يا در انتظار مرز است ،بهطوریکه مرز در آثار بکـت و هـدايت ،يـک
مرزِ پذيرفته است که نشانۀ رسيدن به نوعی پوچی است که ريشه در نااميدی دارد .بـا
نگاهی به متن داستانها بهراحتی میتوان پی برد که نويسنده در اين داسـتانهـا بـرای
تسالی خاطر خويش مرز را چارۀ کار خود دانستهاست« :يک هفتـه بـود کـه خـودم را
آمادۀ مرز میکردم ،هرچه نوشته و کاغذ داشتم همه را نابود کردم» (هدايت )67 :1976 ،و
«بهزودی میميرم؛ شـايد مـاه ديگـر! شـايد دارم اشـتباه مـیکـنم!» (بکـت .)9 :1983 ،در
اينجاست که میتوان گفت داستان مالون میميرد و زندهبهگور نمونۀ شيوۀ تفکر نويسندۀ
آنهاست که آشوبهای ذهنی دو نويسنده را نشـان مـیدهـد .مفـاهيم تکرارشـونده در
بيشتر متن دو داستان ،مرز و مرزانديشی است که مخاطب بـهخـوبی ايـن مسـئله را
لمس میکند:
«در کشتی نشسته بودم .ساز دسـتی مـیزدنـد .مـوج دريـا ،تکـان کشـتی،
همچنين ،تيکوتاک ساعت همين طور بغل گوشم صدا میدهـد؛ صـدای بـوق
اتومبيل ،دوچرخه و غريو ماشين دودی از بيرون مـیآيـد .روی شـاخۀ گـلهـا
فاصله به فاصله ،دو مرغ سياه روبهروی يکديگر نشستهانـد .صـدای يکنواخـت
ساعت را میشـنيدم .صـدای پـای مـردم را کـه در مهمانخانـه راه مـیرفتنـد،
میشنيدم؛ گويا حس شنوايی من تندتر شده بود» (هدايت65 :1976 ،ـ.)64

بکت نيز میگويد« :چه شب هايی بدون ماه صبح خواهد شد .ابرها شکل به شکلاَند؛
بسيار متغير ،و انواع و اقسام پرندهها میآيند و روی هُرّۀ پنجرهها مینشينند» (بکت:1983 ،
.)17
در مالون میميرد و زنـدهبـهگـور ،راوی چنـان غـرق در رؤيـای رسـيدن و پـذيرش
خودخواستۀ مرز است که تغيير شکل ابرها ،رفتوآمد مکرّر پرندهها ،صـدای يکنواخـت

پژوهشهای تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل ،سال  ،5شمارۀ  ،18زمستان 179 /1938

ساعت و صدای پای مردم را که نشانگر گـذر زمـان هسـتند ،مـدام پـيش خـود تـداعی
میکند؛ بهطوریکه اين حسّ شنوايی در او دو چنـدان شـدهاسـت .راوی در جـایجـای
داستان از ترکيبات و عبارتهايی که زندگی موقت را به انسان گوشزد میکنند ،صـحبت
میکند و همۀ اين عبارتها همانند تلنگری هستند که انسان را به سـوی مـرز سـوق
میدهند؛ عبارتهايی نظير نشستن در کشتی و سازِ دستی زدن ،سوت زدن ،مـوج دريـا،
سکان کشتی ،تيک تاک ساعت ،صدای بوق اتومبيل ،دوچرخه و غريو ماشـين دودی ،دو
مرغ سياه و . ...بیشک همۀ اين عوامل تداعیکننده و يادآور مرگی هستند که هر لحظه
انسان گرفتار در دام اسارت و تنهايی در اين دنيای زودگذر را تهديد میکند و میتواند به
عنوان ناقوسی باشد که پيامی شوم از مرز و مردن دارد .البته پـذيرش مـرز ،هميشـه
همراه شادی نيست .اليزابت کوبلر راس معتقد است« :پذيرفتن ،همان رسيدن به شـادی
نيست .اين دو را با هم اشتباه نگيريم .تقريباً میتوان گفـت مرحلـهای تهـی از احسـاس
است .انگار تألم از ميان رفته ،تالش به پايـان رسـيدهاسـت» (کـوبلر راس .)114 :1942 ،در
اينجا ،اين سؤال پيش میآيد که پرداختن به مسئلۀ مـرز در ايـن دو داسـتان ،فلسـفی
است يا روانشناسانه؛ يعنـی اينکـه بـر اثـر تـألم و دردی کـه از درون و روان نويسـنده
برخواستهاست  ،نشأت گرفته که بـرای فـرار از درد و رنـج درونـی خـود بـه مـرز پنـاه
جستهاست ،يا در اثر سؤاالت و مباحث فلسفی شکل گرفتهاست؟ برای رسيدن به پاسـ
اين سؤال ،واکاوی مسئله به صورت جدیتر میتواند مخاطب را بهتر اقناع کند.
وجود مباحث مهم فلسفی و روانشناختی دربارۀ پديدۀ مـرز در دو داسـتان مـذکور،
برای هر خوانندهای لمسشدنی است .بکت و هدايت ،ايـن دو نويسـندۀ مـرزانـديش و
مضطرب ،در دورهای زندگی میکردند که نظريههـای شـکاکيت «هيـوم» و محـدوديت
شناخت عقلی «کانت» رونق زيادی داشـت و آراء و عقايـد فالسـفهای ماننـد شـوپنهاور،
فيلسوف بدبين آلمانی و نيچه ،فيلسوفی که بيشتر سال های پايانی عمر خود را در جنون
گذراند ،بهخوبی رواج داشت و مکتب هـايی همچـون نيهيليسـم و اگزيستانسياليسـم بـه
شکلی مستمر و مداوم مورد تحقيق محققان بود .همچنين« ،نظريههای ديگـری ،ماننـد
نسبيت اينيشتين ،ابطال پذيری پوپر و عدم قطعيـت هـايزنبرز در ميـدان دانـش ،ميـان
انديشمندان ارزش فوقالعادهای داشت» (کتيرايی.)939 :1973 ،

 /177بررسی تطبيقی مالون میميرد اثر ساموئل بکت و زندهبهگور /...زهرا کوشکی ،محمد خسروی شکيب و صفيه مرادخانی

بکت و هدايت به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با اين افکار آشـنا شـده بودنـد .ايـن
مباحث فلسفی به صورت ضعيفتری در زندهبهگور وجود دارد ،اما دربارۀ بکت مـیتـوان
گفت بيشتر محتوای داستان مالون میميرد را مباحث فلسفی تشکيل میدهد .بـا وجـود
همۀ اين تحليالت فلسفی ،همه چيز در مالون میميرد ،نسبی است .زمانی که او در ابتدا
و حتی تمام طول داستان فراوان از قيد «شايد ،گويا و همچنين انگار» را تکرار مـیکنـد،
اين قيدهای تشکيک به ما کمک میکند که بزرزترين دستاورد بکت ،تصوير بدبينانه و
ترديدآميز از زندگی ،مرز و آينده باشد .اينکه سرانجام ،بکت و هـدايت مـدام در انتظـار
مرگی هستند که قرار است بهزودی بيايد ،اين دو نويسنده را به اين باور رسانده که اصل
زندگی ،رنج و عذاب است؛ مثالً مقدار رنج و عذابی که در رمان مالون میميرد برای همه
مشهود است؛ رنجی است که بعد از نوشتنهای مداوم راوی به سراغ او میآيد .او قصـد
دارد با نوشتن از درد خود بکاهد و نگرانیهايش را به فراموشی بسپارد ،ولی اين مرز و
تَبَعات آن است که ذهن پرسشگر او را درگير کردهاست« :هر عارضهای که تسکين پيـدا
کند ،عارضه ديگر به وخامت میگرايد .انسان يک چاه است بـا دو سـطل؛ يکـی پـايين
میرود ،تا پُر شود .ديگری باال میآيد ،تا خالی شود .همۀ چيزها هميشه همان هستند که
همواره بودهاند» (چايلدز .)66 :1989 ،البته اين دو سطل میتواند يکی مرز و يکی زنـدگی
باشد که در آثار بکت و هدايت به طور ويژه به آنها پرداخته شدهاست .اين رنج و عذاب
به حدی است که انسان از معنای زندگی نااميد شده ،به مرز پناه آوردهاسـت .بـه بـاور
شوپنهاور« :حتّی رهايی از درد و رنج اين عالم موجب خوشبختی بشر نخواهد بود؛ زيرا به
دنبال اين آسودگی ،بالی مالمت و کسالت دامنگير او خواهد شـد» (دورانـت.)631 :1949 ،
بکت و هدايت در اين دو اثر خود ،قضايای مهم فلسـفی ،چيسـتی و چگـونگی آنهـا را
بازگو کردهاند؛ به عنوان مثال :شک و ترديد که يکی از قضايای مهم فلسـفی اسـت ،در
هر دو داستان جريان دارد ،اما در زندهبهگور ،اين شک بيشتر روانشناسانه اسـت؛ يعنـی
اگر انسان ،شک را به عنوان ابزاری برای دستيابی به شناخت مسائل هستی بدانـد ،يـک
شک فلسفی و بسيار مفيد است .اما اگر اين شک و ترديد تا جايی ادامه يابد که انسان در
سادهترين امور نيز شک کند ،مثالً «آيا جهان هستی وجود دارد يا نه» ،ديگر ايـن شـک،
شک فلسفی نيست؛ زيرا چنين فردی دچار يک نوع شک روانشناسانه شدهاسـت و او را
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به سوی يأس و پوچی میکشاند .در ابتدای داستان مالون میميرد ،راوی اين گونه بيـان
میکند که «بهزودی میميرم؛ شايد ماهی ديگر! شايد دارم اشتباه میکنم!» (بکـت:1983 ،
 .)9اين شک راوی ،نگرانی او را از آمدن مرگی نشان میدهد که سؤال بسياری از افـراد
است ،اما پذيرش مرز در زندهبهگور ،نشأتگرفته از درون و روان راوی است و کمتر به
مسائل فلسفی میانديشد .شايد در نگاه اول ،مسائل آن تا حدود زيادی فلسفی بـه نظـر
برسد ،اما واقعيت اين است که تفکر نويسندگی هدايت ،اضطراب و درگيـری ذهـن او را
نشان میدهد که میخواهد به هر طريقی شده ،به مرز خودخواسته برسد.
در داستان زندهبهگور هدايت ،راوی در کمترجايی از داستان به مسائل اصـلی فلسـفۀ
زندگی میپردازد و بيشتر بر تنهايی خود و مرزانديشی مفـرط خـود اشـاره مـیکنـد و
هميشه معترض است .در اوايل داستان ،از طرز زندگی و افکار موروثی خود مـیگويـد و
«تکيۀ راوی به افکار موروثی و طرز زندگی ،اشاره به سه مؤلفۀ شکلگيری شخصيت در
روانشناسی دارد :وراثت ،محيط و خود» (شعارینژاد .)24 :1948 ،پس ،راوی گذشتۀ خـود و
شکستهای روحی و روانی خود را چنان به ياد میآورد که گويی بـرای تسـالّی خـاطر
خويش ،فقط مرز را چارۀ کار میداند .با اين تفاسير ،میتوان گفت عمدهتـرين تفـاوتی
که در معنای پذيرش مرز در دو داستان مذکور برای هر خوانندهای کامالً آشکار اسـت،
نگاه فلسفی بکت به مسئلۀ مـرز و نگـاه روانشـناختی هـدايت و بيـزاری او از نعمـت
زندگی نسبت به مرز است .البته نگاه فلسفی بکت به پديدۀ مرز ،همراه با نوعی ترس
و هراس همراه است که مدام در انتظار مرگی به سر میبرد که معلوم نيست چـه زمـانی
آمدنی است و اين همان نگرانی و دلواپسی است که آروين يالوم به آن معتقد اسـت کـه
بشر تا زنده است ،با اين نگرانی دست و پنجه نرم میکند.

6ـ .6دلهرۀ آزادی و نداشتن قدرت انتخاب
يکی از آرزوهای ديرينۀ بشر ،داشتن آزادی و قدرت انتخـاب و اختيـار اسـت کـه کـاش
میتوانست در مسائل اصلی و حياتی خود سهيم باشد و به اين سبب اسـت کـه پيوسـته
نگرانی خاصی او را تهديد میکند .آروين يالوم اين نگرانی را کمتر درکشدنی میدانـد؛
زيرا مفهوم آزادی و اختيار ،مفهومی کامالً مثبت و خالی از ابهـام اسـت .او بـرای بـازتر
شدن اين مطلب چنين میگويد« :آيا انسان در سراسر تـاري ثبـتشـدهاش ،در حسـرت
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آزادی و ستيز برای آن نبودهاست؟ با وجود اين ،وقتـی آزادی را از منظـر انگيـزۀ غـايی
مینگريم ،چشمها با هراس خيره میماند» (يالوم ،1932 ،الف.)65 :
دغدغۀ انتخاب و نداشتن اختيار و آزادی در دو داستان مورد بحـث بـهوضـوح ديـده
میشود و دقيقاً اين همان چيزی است که ما از آن به عنوان جبر ،تقدير و سرنوشت يـاد
میکنيم .در واقع ،هر دو نويسنده در بيشتر داستانهای خود ،از جبری سخن مـیگوينـد
که دامنگير بشر و تمام پديدههای خلقـت شـدهاسـت .ايـن جبـر در مـالون مـیميـرد و
زندهبهگور ،بيش از هر داستان ديگری به تصوير کشيده شدهاسـت .در زنـدهبـهگـور هـر
مخاطبی میتواند درک کند که راوی به شکل بارزی بر قضيۀ سرنوشت مشخصشـده و
نيز جبر محتوم اصرار دارد« :نه ،کسـی تصـميم خودکشـی را نمـیگيـرد! خودکشـی بـا
بعضیهاست! در خميره و سرشت آنهاست! نمی توانند از دستش بگريزند .اين سرنوشت
است که فرمانروايی دارد» (هدايت .)11 :1976 ،همچنين« ،قوای کور و ترسناکی بر سَرِ مـا
سوار هستند .کسانی هستند که يک ستارۀ شومی سرنوشت آنها را اداره میکند ،زير بارِ
آن خُرد میشوند و میخواهند که خُرد شوند» (همان .)92 :راوی معتقد است که خودکشی
در ذات و سرشت هر فردی به صورت پنهان وجود دارد و هرگز او را رها نمیکند؛ مثـل
سايه ای که هر لحظه با انسان است؛ زيرا اين سرنوشت و تقدير است که بر تمام رفتار ما
فرمانروايی میکند و اعتقاد به ستارۀ شوم در سرنوشت انسانها نيز باعث شده تا خـود را
مطيع و دستبستۀ تقدير بدانند .شخصيت اصـلی ايـن داسـتان ،سرنوشـت هـر کـس را
حکشده بر پيشانی او میداند و زندگی را بیمعنا و بیهدف میپندارد و دچـار نااميـدی
میشود .ازاينرو« ،با کندوکاوی عميق در داستانهای هدايت ،بهراحتی میتوان دريافـت
که ريشۀ سرنوشت گرايی عجيبی که در آثار هدايت مشاهده مـیشـود ،جـدای از افکـار
سرنوشتگرايانۀ خيام نيست» (قربانی.)19 :1946 ،
دربارۀ بکت نيز اين ادعا صدق میکند که او همواره برای مبارزه با تقدير و سرنوشت،
به نوشتن روی آوردهاست و حتی به جايی میرسد که ديگر ،نوشتن نيز با واژههای ثقيل
خود چارهساز نبودهاست .شخصيتهای داستانی بکت نيز همانند شخصيتهای داسـتانی
هدايت ،از نوعی محدوديت رنج میبرند و به احتمال زياد ،اين محدوديت باعث شدهاست
که نتوانند در برابر سرنوشت محتوم خويش پايداری نشان دهند؛ مثالً شخصيتِ مالون در
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مالون میميرد که گرفتار و اسير روی يک نيمکت افتادهاست و منتظر آمدن مرگی است
که بر پيشانی او حک شده ،نشانگر تقديری است که بر کلّ داستان او سايه افکندهاست:
«اگر میخواستم ،می توانستم همين امـروز بميـرم .فقـط بـا کمـی تـالش ،و البتـه اگـر
میتوانستم بخواهم ،اگر میتوانستم تالش بکـنم ،امـا بهتـر آنکـه بـه مـرز تـن بـدم؛
بیسروصدا و بدون سراسيمگی!» (بکـت .)9 :1983 ،راوی بهصراحت اعتراف مـیکنـد کـه
اختياری از خود ندارد و اگر بخواهد ،نمیتواند چيزی را تغيير دهـد .در ايـن داسـتانهـا،
سيطرۀ تقدير و سرنوشت بهخوبی نمايانده شدهاسـت .شخصـيتهـای داسـتانی بکـت و
هدايت ،خود را اسير و مطيع جبر و سرنوشت میدانند .در تقابـل بـا جبـرِ زورگـو ،دو راه
وجود دارد :يکی اينکه هر آنچه تقدير دستور میدهد و ديگر اينکـه پـذيرای ايـن اجبـار
نباشند و به مبارزه برخيزند که اين خود ،نوعی طغيان و سرکشی اسـت و طبـق اراده بـه
حيات پَُر از نااميدی خود خاتمه دهند .قهرمانان و راويان داستانهـای ايـن دو نويسـنده
اغلب راه طغيان را در پيش گرفتهاند؛ به اين معنا که يا خودکشی میکننـد ،يـا بـه فکـر
مرگی هستند که بهزودی فرامیرسد .آنها تقدير و جبر را از امـور الينفـک زنـدگی بـه
حساب میآورند و زندگی را با ديدی جبری میبينند.

6ـ .9تنهايی
يالوم معتقد است که سومين دلواپسی غايی ،تنهايی اگزيستانسيال است:
«انزوای بين فردی با تنهايی مالزم مطرح است و نـه انـزوای درونفـردی
(جدايی از بخشی از وجود خويش) ،بلکه با انزوای بنيادينـ جـدا افتـادن هـم از
مخلوقات و هم از دنياـ مواجهيم ،ورای ساير انواع تنهايی .هرچقدر به يکـديگر
نزديک شويم ،هميشه فاصلهای هست؛ شکافی قطعی و غير قابل تصور .هريک
از ما تنها پا به هستی می گذاريم و بايد به تنهايی ترکش کنـيم» (يـالوم،1932 ،

الف.)65 :
بکت و هدايت برخالف اينکه از نظر مردم ،نويسندگانی اجتماعی به نظر مـیآمدنـد،
اصوالً تنها بودند و احوال اين دو نويسنده نشـاندهنـدۀ گـرايش ايـن دو بـه تنهـايی و
انزواست .به عقيدۀ آنها ،انسان موجود تنهايی است که به اين دنيای پـوچ و سـرگردان
پرتاب شدهاست و بدون اينکه ديگران به فکر او باشند ،در جـايی زنـدگی مـیکنـد کـه
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سرزمين و موطن اصلی او نيست .ازاينرو ،نمی تواند به کسی دلبستگی پيدا کنـد .خلـق
قهرمانانی سرخورده و شخصيتهای تنها و گوشهگير در آثار اين نويسنده با حس و حال
آنها همسويی تام دارد:
«هنوز چيزی نگذشته ،متوجه شدم که تنها ماندهام در قعر تاريکی .به همين
دليل از تالش برای بازی کردن دست برداشـتم و بـرای هميشـه بـه خـامی و
بیشکلی و خاموشی ،به بُهتی توأم بـا بـیاعتنـايی ،تـاريکی و تلوتلـو خـوردن
طوالنی بازوان گشوده و عزلت پناه بردم» (بکت.)4 :1983 ،
«احساس میکنم که همان تاريکی ديرينه همه جا پخش مـیشـود .زمينـۀ
تنهايی و انزوا مهيا میشود؛ همان تنهايی که به واسطۀ آن ،خودم را میشناسم
و ندای آن جهلی که ممکن بود نشانۀ بزرگی و بلندطبعی باشـد و جـز جُـبن و
بُزدلی چيزی نيست» (همان.)66 :

در زندهبهگور نيز راوی به اين باور رسيده که تنها دوست و همدم او مرز است« :من
با مرز آشنا و مأنوس شدهام .يگانهدوست من است .تنها چيزی است که از من دلجويی
میکند» (هدايت .)66 :1976 ،شخصيت های داستانی بکـت و هـدايت چنـان در تنهـايی و
انزوای خويش اسير هستند که بارها به ستوه آمدهاند و به دنيای فـرار از خـاطرههـا پنـاه
بردهاند:
«در ميان اين گروهی که در آمدوشد بودند ،صـدای نعـل اسـب گـاریهـا،
ارابهها ،بوق اتومبيلها ،همهمه و جنجال ،تنها بودم .مابين چندين ميليـون آدم
مثل اين بود که در قايق شکستهای نشسته و در ميان دريا گـم شـدهام .حـس
میکردم که مرا با افتضاح از جامعۀ آدمها بيرون راندهاند!» (همان.)9 :

راوی در زندهبهگور ،خود را به حدی محصور در چنگال تنهايی میبيند که حتی حس
میکند در بين ميليونه ا آدم ،باز تنها است .او حتی به اين باور رسيده که بـا رسـوايی و
افتضاح ،او را از جامعه و موطن خود دور کردهاند و بيرون راندهاند .در اينجاست که بايـد
برای بشر تنهاشده و بهپوچیرسيده در عصر مدرن ،خون گريست .البته براهنی اين امر را
طبق چارچوبهای فکری و ذهنی خود در آن زمان ،تا حدودی به مسائل سياسـی ربـط
میدهد و میگويد:
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«به دليل اينکه دربارۀ محيط وحشتناک آن زمان کـه در آن آشـنايان فقـط
میتوانستند به يکديگر بنگرند و بگويند و بگذرند و دَم برنياورنـد و بـا يکـديگر
مثل بيگانگان رفتـار کننـد ،صـادق اسـت .در آن محـيط و يـا در هـر محـيط
وحشت زده ،انسان به درون ،به اعماق ضمير ناخودآگاه خود رانده میشـود و بـه
همين دليل ،با صدها هزار مردم يا بیصدهزار مردم ،خود را تنها میبيند و يا به
ديگران فقط نگاه میکند و با نگاه سعی میکند چيزی را بفهماند و بعـد گريـه
سر دهد و بگذرد» (براهنی.)1399 :1939 ،

در سراسر متن دو داستان ،ديالوز بسيار کم است و پيرنگ داستان اغلب با مونولوز
پيش میرود .همين استفاده از تکنيک مونولوز ،بسيار موفق و تأثيرگذار در ايـن بحـث
است .شخصيت های داستان ،حتی در جمع و در کنار ديگران تنها هستند و بيشتر با خود
حرف میزنند و سعی میکنند با پارههای وجود خود در تفاهم باشند .بکت و هـدايت بـه
حدی انزواطلب بودند که حتی میخواستند مرگشان نيز در تنهايی رخ دهـد؛ مـثالً روزی
خانلری قطعۀ عقاب خود را که به هدايت عطا کرده بود ،برايش خواند .هدايت گفت:
«آخرش عالی است .عقاب باال میرود ،اوج مـیگيـرد و در آسـمان ناپديـد
می شود .فقط آدميزاد احمق است که در دَمِ مرز ،خانوادۀ خود را به بالين خـود
جمع میکند .حيوانات بهعکس ،برای اينکه در گوشهای بميرند ،از ديگران جـدا
می شوند .اين کاری است که مثالً در هند میکنند .تاکنون هرگز کسـی مـردن
يک گربه را به چشم نديدهاست!» (مونتی.)72 :1986 ،

اين تنهايی در مالون میميرد و زندهبهگور به حدی واضح و آشکار است که مخاطب،
خود را در آن موقعيت میبيند.

6ـ .7پوچی و بیمعنايی زندگی
پوچی و پوچگرايی يکی از مشکالت انسان در ادوار مختلف است که در نظر گرفتن زمان
و مکان خاصی برای اين تفکر ،نادرست و نامعقول اسـت .ايـن تفکـر ريشـه در عوامـل
مختلفی مانند فقدان ارزش های اصيل و واال ،گرايش به ماديات ،نداشتن هدفی خـاص،
توجه ويژه و خاص به مفهوم مرز و مرزانديشی ،انواع شکستها و ...دارند که در ادوار
مختلف به بحران های عميقی در زندگی بشر منجر شدهاست .در واقع« ،انديشۀ پـوچی و
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بی معنايی زندگی و در مقابل آن ،اصل جستوجوی معنا برای زنـدگی در طـول تـاري ،
همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشتهاست» (ملکيان .)61 :1985 ،يالوم چهـارمين امـر
قطعی هستی يا نگرانی و دلواپسی غايی را پوچی و بیمعنايی میداند:
«اگر بايد بميرم ،اگر خود بايد دنيايمان را بنا کنيم ،اگـر هريـک در جهـانی
بی تفاوت که ما مطلق ًا تنهـاييم ،پـس زنـدگی چـه معنـايی دارد؟ چـرا زنـدگی
میکنيم؟ چطور بايد زندگی کنيم؟ اگر هدفی مقدّر و ازپـيشتعيـينشـده وجـود
ندارد .پس هريک از ما بايد معنای زندگی خويش را در زندگی بسازيم ،ولی آيـا
معنايی که برای خويشتن میآفرينيم ،بنيۀ الزم برای تاب آوردن اين زنـدگی را
دارد؟ ايــن تعــارض پويــای اگزيستانســيال ،ريشــه در معمــای مخلــوقی در
جست وجوی معنا دارد که به درون جهانی خالی از معنا افکنده شدهاست» (يالوم،
 ،1932الف.)65 :

بکت و هدايت به دليل نوعی بدبينی که از ابتدا در ذات و درون آنها ريشـه دوانـده
بود و به سبب بيهودگی و پوچی ناشی از حوادث دو جنگ ويرانگر جهانی اول و دوم که
آن را از نزديک لمس کرده بودند ،به خلق آثاری در زمينۀ عبث بودن زنـدگی پرداختنـد.
در اين آثار ،سايۀ شوم و نحس مرز و تنهايی و پوچی ،متن داستانهای اين دو نويسندۀ
بزرز را رها نکردهاست و چنگال خود را بر گريبان نويسنده ،خواننده و متن نهاده ،شايد
مقولۀ پوچی را عميقتر و ملموستر از هميشه نشان دهند« :صادق هدايت ،نمونۀ انسانی
است که واقعيت برايش پوچ است .بنابراين ،در جستوجوی گمشدهای اسـت کـه خـالء
وجودی او را پُر کند و عبث بودن خودش را معنی بدهد» (شريعتی )179 :1945 ،و «هـدايت
در واقع ،پيرو مکتب بدبينی بود؛ مکتبی که در آن پيروزی با بدی است و درد و رنـج بـر
آن غلبه دارد» (رحيمی.)94 :1945 ،
اين دو نويسندۀ بزرز در شکل داستاننويسی و حتی محتوا ،درونمايه و عنوان آثـار
خود ،آراء و نظراتی شبيه به هم دارند .اين مضمون و درونمايـه اسـت کـه بـه داسـتان
ارزش ويژهای میبخشد و معموالً بهوضوح بيان میشود و با توجه بـه عنـوان داسـتان و
توصيفهای نمادين میتوان به آن پی برد و «در واقع ،درونمايه ،جوهر اصلی اثر ادبـی،
فکر مرکزی و حاکم بر داستان ،و هماهنگکنندۀ موضوع با شخصيت ،صحنه و عناصـر
ديگر داستان است و جهت فکری و ادراکی نويسنده را نشان میدهد» (ميرصـادقی:1942 ،
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 .)999عنوانهای زندهبهگور و مالون مـیميـرد از درونمايـۀ داسـتان گرفتـه شـدهانـد و
گوشهای از آن را برای مخاطب آشکار میکنند .در داستان زندهبهگـور ،شـرايط دشـوار و
تحملناپذيری سبب شدهاست که قهرمان داستان بارها دسـت بـه خودکشـی بزنـد ،امـا
موفق نشود .در حقيقت ،زنده ماندن او از سَرِ ناچاری است .در داستان مالون میميرد نيز
چون مالون مدام در انتظار مرز است ،عنوانی متناسب با محتوای داستان انتخاب شـده
که تا حدود زيادی راهنمای مخاطب در درک صحيح داستان است .در واقع،
« عنوان در آثار دو نويسنده ،ارتباط تنگاتنگی با متن ،عناصر و عوامـل درون
متن و برون متن دارد و با توجه به آن میتوان به فهم معنای اثر دست يافـت.
تحليل متنها نشان میدهد که شرايط اجتماعی و مسائل اصلی زنـدگی تـأثير
زيادی بر گزينش عنوان داستانهای دو نويسنده داشتهاست» (محمدی ،حسنآباد

و حقدادی.)619 :1939 ،
بکت و هدايت تمام تالش خود را بهکار گرفتهاند که پوچی و بیمعنايی زندگی را بـه
مخاطبان خود نشان دهند .انتخاب عنوان داستانهای ايشان نيز گواه اين مطلـب اسـت
که بشر با معناباختگی و پوچی مفرطی دستوپنجه نرم میکند.
اين دو نويسنده عالوه بر انتخاب عنوان داستانها ،واژگان و زمـانهـايی را انتخـاب
کردهاند که دال بر پوچی و پوچانديشی آنهاست .زمان و اوقاتی که بکـت و هـدايت در
مالون میميرد و زندهبهگور استفاده کردهاند ،زمانی است که تداعیکنندۀ يأس و پوچی در
ذهن مخاطب است .در حقيقت ،زمانی که در داستان کاربرد دارد ،جايگـاه ويـژهای دارد؛
زيرا برخی زمان ها مثل شب ،غروب ،پاييز ،زمستان و ...ويژگیهـای خـاص تصـويری و
احساسی دارند .غروب ،دلگيریها و دلتنگی هايش ،دوری از وطن و دوچندان شدن ايـن
غربت و استفادۀ مکرر از واژۀ شب در تصاوير اين دو نويسـنده ،از سـويی ،تـأثير و نفـوذ
پوچی را تقويت میکند و از سوی ديگر ،اثر زمان را در نگـاه نويسـندگان بـهخـوبی بـه
نمايش میگذارد« :چه بسا شب فرارسيده باشد؛ يکی از تاريکترين شبهايی که به يـاد
دارم! حافظۀ من خوب نيست» (بکت .)59 :1983 ،همچنين« ،شب تا صبح روی رختخـواب
افتادم و لرزيدم ،هيچ خوابم نبرد» (هـدايت .)11 :1976 ،تکـرار واژۀ «شـب» و «غـروب» در
ادبيات کالسيک ،زمان مناسبی برای راز و نياز عاشق و معشوق زمينی و آسمانی بود ،اما
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در ادبيات معاصر ،بهويژه در آثار بکت و هدايت ،تکـرار و کـاربرد ايـن واژگـان نشـان از
يأس ،پوچی ،تاريکی و افسردگی است .اين دو نويسندۀ پوچانـديش ،عـالوه بـر عنـوان
داستانها و کاربرد واژگان اندوهزا در متن داستانها ،برای هرچه بهتر نشان دادن پـوچی
و بیمعنايی زندگی ،قدم فراتر گذاشتهاند و دست به دامان رنگها شدهاند.
نتيجۀ سالها تالش و مطالعۀ روانشناسان بر اين است که استفاده از رنگهای سرد
و تيره بر روح و روان انسان تأثير منفی گذاشتهاسـت .در روانشناسـی جديـد ،رنـگهـا
بيانگر روحيات و ديگر خصوصيات شخصيتی افراد مختلف است؛ به عبارتی« :رنگها در
زندگی تکتک افراد بشر حضوری فعال و مؤثر دارند و بـه همـين دليـل ،از مهـمتـرين
عناصر ديداری از نظر بار احساسی و عاطفی به شـمار مـیآينـد» (پورحسـينی.)75 :1987 ،
رنگ می تواند به عنوان عامل مهم در پيوند موضوع و درونمايۀ داسـتان نيـز باشـد .بـا
مطالعه و بررسی دو اثر مالون میميرد و زندهبهگور بهخوبی آشکار شد که رنـگ سـياه و
معادلهايی نظير آن ،مانند تاريک و خاکستری ،از پرکاربردترين رنگهايی هستند که در
آثار آنان خودنمايی میکند .البته کاربرد و بسامد اين رنگها در مـالون مـیميـرد بسـيار
بيشتر است .آنها اصوالً چه در حيطۀ واژه ،انتخاب واژگان تيره و چـه در حيطـۀ کـالم،
همواره تالش کرده اند که محتوا و فضای داستان خود را سرد و بـیروح نشـان دهنـد و
« واقعيت اين است که اگر انسان از نظر روانی به آرامش ،بازسازی بدنی و رهايی از فشار
و کشمکشهای روحی نياز داشته باشد ،مطابق اين واکنش غريزی ،رنگ تيره را انتخاب
میکند» (نيکبخت« :)34 :1947 ،بالفاصله به داستانم افزودم که همه چيز دوباره خاموش و
تاريک خواهد شد» (بکت )83 :1983 ،و «گاهی مرواريدی رنگ مینمود و به سياهی میزد»
(همان.)39 :

در زندهبهگور نيز رنگ سياه کاربرد چشمگيری دارد« :گاهی از پشـت لکـههـای ابـر،
آفتاب رنگپريده درمیآيد .ساختمانهای بلند روبهرو همه دودزده ،سياه و غمانگيـز زيـر
فشار اين هوای سنگين و بارانی ماندهاند .صدای دور و خفۀ شهر شنيده میشود» (هدايت،
 .)66 :1976توسّل اين دو نويسنده به درونمايه و محتوای غمزده ،گـزينش عنـوانهـا و
واژگان يأسآلود و نيز کاربرد رنگهای سياه و تيره که نشاندهندۀ پوچی و پوچانديشـی
آن هاست ،همان نگرانی و وحشتی است کـه نظريـۀ روانکـاوی اگزيستانسـيال بـر آن و
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تنشزا بودنش تأکيد دارد .نمونههای زيادی برای اين مورد و سه مورد ديگر میتـوان در
متن يافت که همگی بر درستی نظريۀ يالوم صحه می گذارند .يالوم در اين زمينه ،نظری
سازنده دارد .وی بر آن است:
«برای اجتناب از پوچگرايی ،ما با وظيفـهای مضـاعف روبـهرو هسـتيم .اول
اينکه طرحی بزرز برای معنای زندگی پيدا کنيم؛ طرحی با چنـان قـدرتی کـه
بتواند از زندگی پشتيبانی کند .بعد کاری کنـيم کـه نقـش ابـداعی خودمـان را
فراموش کنيم و خود را قانع سازيم که ما در طرح معنای زندگی ،نه ابداع ،بلکه
آن را کشف کرده ايم؛ يعنی اين معنا در بيـرون وجـود خـارجی و مسـتقل دارد»
(يالوم ،1932 ،ج.)11 :

البته انديشيدن به پوچی و بیمعنايی زندگی در آثار بکت و هدايت میتواند راهگشا و
راهنمای انسان به سمت نوعی سعادت و جـاودانگی نيـز باشـد .برخـی از نويسـندگان و
نظريهپردازان بزرز نيز به اين باور رسيدهاند که در بيشـتر موقعيـتهـا ،پـوچی دليـل و
هدايتگر انسان برای رسيدن به جاودانگی است« :هنگامی که آدمی به پوچی پی میبرد،
درصدد نگارش آيين خوشبختی برمیآيد .بهروزی و پوچی را نمیتوان از هم جـدا کـرد.
اگر بگوييم سعادت ،مولود کشف پوچی است اشتباه کردهايم؛ زيرا گاهی احساس پـوچی،
زاييدۀ خوشبختی است» (کامو.)49 :1973 ،

 .9نتيجه

بعد از بررسی و تحليل کيفی دو رمان مالون میميرد و زندهبهگور ،نويسندگان بـه نتـايج
مهمی دست يافته اند که يکی از نتايج مهم پژوهش حاضر اين است که چهار دلواپسی و
نگرانی غايی بشر ،يعنی «مرزانديشی»« ،انزوا»« ،قـدرت جبـر و سرنوشـت» و «پـوچی و
بی معنايی زندگی» در همۀ دوران ها ،به ويژه در عصر مدرن ،در دو اثر مـذکور بـه وضـوح
ديده میشود که اين چهار نگرانی ،شالوده و اسـاس نظريـۀ روان درمـانی اگزيستانسـيال
آروين يالوم را تشکيل می دهند .نتيجۀ مهـم ديگـر پـژوهش ايـن اسـت کـه در اولـين
دلواپسی غايی انسان که مرز انديشی است ،ديدگاه بکت و هدايت تـا حـدودی بـا هـم
تفاوت دارد؛ به اين صورت که بکت از همان اول داستان و حتی در تمام طول داسـتان،
به مباحـث بـه صـورت فلسـفی نگريسـتهاسـت و در قالـب سـؤاالت فلسـفی ،توانسـته
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بزرزترين دغدغۀ بشری ،يعنی «مرز» را برای مخاطبان خود بـه نمـايش بگـذارد ،امـا
هدايت در داستان زندهبهگور ،بيشتر از تنهايی و دردهای درونی خود میگويد و گويا قصد
دارد به پذيرش خودخواستۀ مرز يا خودکشی برسد تا شايد به واسطۀ مرز بتواند از اين
دردهای درونی رهايی يابد .به اين سبب است که ديدگاه او نسبت به مرز تـا حـدودی
روانشناسانه است و به روان راوی برمیگردد.
از ديگر نتايج درخورِ ذکر در اين جستار که بـه آن دسـت يـافتيم ،سـيطره و تسـلط
بی چون و چرای تقدير ،جبر و سرنوشت بر اعمال بشر است و نيز تفـاوت عمـدۀ ديـدگاه
آروين يالوم با فرويد در زمينۀ مرز انديشی است؛ به اين معنی که فرويد اعتقـاد داشـت
دغدغه ها و دلواپسی های انسان در همۀ دوران هـا بـه مقولـۀ «جنسـيت» برمـی گـردد و
جنسيت را برتر قرار می دهد ،اما آروين يالوم ،مرز انديشی و پديدۀ مـرز را مـادر تمـام
اضطرابهای بشری میداند .اگر کسی بتواند درک خود را از مرز تغيير دهد ،میتواند به
همان نسبت نوع نگاه خود را به زندگی و چگونگی هسـتی نيـز تغييـر دهـد .اگـر درک
درست و منطقی از مرز نداشته باشيم ،الجرم زندگی و هسـتی خـود را نيـز در يـأس و
ترديد خواهيم گذراند.
در پايان نيز به اين نکتۀ مهم نيز دست يافتيم که در هر دو داسـتان ،مقولـۀ انتظـار،
جايگاه ويژهای دارد؛ زيرا راوی و شخصيت اصلی در هر دو داستان ،در انتظار مرگی است
که هر لحظه ممکن است به سراغ او بيايد!
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