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چارچوب نظری
نظریه2یاذهنیتیمستخرجازیکفرضیهاستکه
است.در متناسبدیگری یا و تحقیقاتهمسنخ پایه
سنتپژوهشیغربوشرق،شیوههایمتفاوتیبهکار
گرفتهمیشود؛مثاًلاگرنقدونقادیریشهدرادبیات
کهنفلسفیوادبیغربیدارد،حاشیهنویسیوتفسیر،
شیوههایرایجوغالبجهانشرقاستبرایناساسو
بنابردالئلمتعددتاریخی-بخصوصدرپژوهشهای
مربوطبهعلومانسانی،بیشتریننظریههایثبتشده
این همه آیا اما غربیهست.3 نظریهپردازان به متعلق
نظریهها،برایبكارگرفتهشدندرپژوهشهایمربوط
بهحوزههایفكریبخصوصدرجهانشرقمناسباند؟
غربی فكری نظام کدام مرگ، مفهوم بررسی در مثاًل
بیشازنظامفكریمولویویاعالمهطباطباییکارایی
به فكری، نظامهای چنین به توجه عدم دارد. بهتری
در میشود بیان آنها در نظریه قالب نداشتن بهانه
اینصورتبایدپرسیدمگرقالبنظریهچیستوچگونه
بوجودمیآید؟نظریهبكارگرفتهشده.دراینپژوهشاز
نظامفكریمولویاخذشدهاست،پسضروریاست
توضیحدادهشودچگونهچنیننظامیمیتواندبهعنوان
یکنظریهبكاررود.۴نظریهبانظرمتفاوتاست.»نظر«
اما است نیافته عمومیت است شخصی دیدگاهایی
»نظریه«باطیمراحلی،میتواندعمومیتیافتهوبكار
گرفتهشود.جاناتانکالردرنظریهادبی5بطورمفصلبه
اینمسئلهپرداختهوضمنبرشماریآفتهایمطلق
و جدید نظریههای ساخت راههای نظریه، انگاری
او، انجاماینکاررایادآورشدهاست.بهزعم ضرورت
تا فعالیتیعلمیاست به اکثرمواقعنظریه،پرداختن
جمله از نویسنده گردد. تحلیل و تبیین موضوع یک
از بیش شباهتهای و آنها زیادی را نظریه آفتهای
حدشانبههمدانستهواینمسائلراتضعیفکیفیت
نظریههامیداند.اومتذکرمیشوداستفادهازنظریات
متون در اسپیواک و آلتوسر باتلر، الکان، به منتسب
نوعی بواقع فلسفي، و سیاسي پسیكوآنالیز، پیچیدة
کسباعتباربرایمقالهاست.اوبهریچاردرورتياشاره
میکندکهازژانرجدیدقرننوزدهمیسخنبهمیان
آوردهاست؛برههایاززمانکهنهارزیابيصفاتنسبي

یا و اخالق فلسفه نه و است نظري تاریخ نه است؛
مابینهمه نوعییكپارچگی بلكه اجتماعي؛ پیشگوئي
دلیل بدین فكری مختلف حوزههای مباحث آنهاست.
تبدیلبهنظریهميشوندکهنوعنگرشواستداللهاي
مطرحشدهدرآنهارابرايکسانيکهدراینحوزهها
زمینههایی نظریهها بدهند. جهت نميکنند پژوهش
میسازندکهپژوهشگربتواندباتكیهبرآنها،دربارهحوزه
ازنظرنویسنده،اصلي بنویسد. تخصصیخودشبهتر
تفكر متعارف روال بردن سؤال زیر نظریه تأثیر ترین
است.نظریهمعموالًانتقادچالشطلبانهاياستازعقاید
که آنچه اثبات براي تالشی متعارف؛ خرد بر مبتني
بعنوانخردمتعارفمرسومنشدهاست؛آنچهازمباحث
اینکتاببرگرفتهمیشوداینمسئلهاساسیاستکه
میتوانازبافتهایفكریواستنتاجاتعقلییکنظام
بحال تا نظریهای اگرچنین ولو نظریهساخت فكری،
ثبتنشدهباشد.نظریهجنسیتفوکو،چیزینیستجز
تأویلوتفسیراوازهمینموضوعدرتاریخ.نظریةاقدام
و بهچالشکشیده را اندیشهورزیاستکهعقیدهای
اندیشه نظریات مینشاند. کرسی به را دیگری عقیده
تكمیل را شده ساخته اندیشههای بلكه نمیسازند
میکنند.پس،نظریهنوعیاندیشهورزیبینحوزههای
از خارج و بیرونی تأثیرات با گفتماني است؛ مختلف
اندیشهورزانه؛ است تحلیلي خود؛ به مربوط حوزه
کوششيجهتدرکمحتوايیکنوشتهوتحلیلیبرای
بررسیاندیشههاییکعقلسلیمکهقراراستطبیعي
یک ابتدا شده، شناخته نظریههای تمام شوند. دیده
فرضیهبودند؛شبیهنگاهیکهمولویبهمسئلهمرگ

دارد.
داستانی از بهرهگیری با خویش، اشعار در مولوی
تمثیلی،بهتبییننگاهخویشپرداختهوحكمبهمطلوب
ویانامطلوبینكتهایمیدهد؛نگاهمولویگزارهایاست
بر مكان، و زمان شرایط از مجموعهای اساس بر که
مبنایمشاهدهوتجربهتدوینوتعمیممییابد.۶موالنا
همچوندیگرعرفابرآنبودکهلذتجوییمفرطدر
در موالنا اندیشه فزونمیکند. را ازمرگ ترس دنیا،
برابراندیشه»رولومي«7قراردارد.ويتوصیهمیکند
طوریزندگيکنیدکهتاجایممكنازجهانمادی
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لذتببرید؛زیرادراینصورتاستکهازمرگنخواهید
هراسید.دزنزدوی،تجلیعشقدرغربرامیتواندر
کرد. خالصه مهرورزی و فیلیا، اروس، جنسی، میل
منظوراوازمیلجنسیاشارهبهنوعیکارکردزیستی
استکهفراترازکارکردوظیفهگرایانةتولیِدمثلاست.
ویبراینباوربودکهتمایالتجنسیانسانهایاولیه،
رجحانیبردیگرنیازهایطبیعیشانندارد.موالنامعتقد
بودنزدیكیبهخدا،سكینهقلبانساناستوانسانهر
کاهش مرگ از ترس برود، او سوی به بیشتر اندازه
موالنا۸ نزد مرگاندیشی باب در ملكیان ميیابد.
میپرسد؛آیامرگدراندیشهموالناپایانبخشزندگي
تلقيوجود دو او باور به زندگي؟ ارزشبخش یا است
اینكهبهزندگيپایان دارد؛»مرگکارينميکندجز
تلقی زندگي«. غیاب یعني مرگ »حضور و ببخشد«
دوم،مرگباوریرامقدمبرزندگیمیداند.ایندوتلقي،

درسهبیتازمثنويآمدهاست:
آن يكــي مي گفــت خــوش بــودي جهــان
مرگ اندرميــان پــاي  نبــودي   گــر 
هيــچ مــرگ  نبــودي  ار  گفــت  دگــر  آن 
پيــچ  پيــچ جهــاِن  نيرزيــدي  كــه 
افراشــته دشــت  بــه  بــودي  خرمنــي 
بگذاشــته ناكوفتــه  و  مهمــل 

موجود خودآگاهی آخرین و سكرات همان مرگ
انتهایخویشاست؛»مردندرعین ازسفربی زنده
زیستنوزیستندرعینمردن«10اندیشیدنبهمرگ
درحینزندگی،آغاززندگیواقعیاستوناآگاهیبه
و فكری بلوغ از پس زندگی. هدف بی گذران مرگ،
اندیشیدنبههستی،سهمرحلهمرگعبارتنداز:»مرگ
آگاهي،ترسیاعشقبهمرگوتفكربهمرگ«.بهباور
مرحله از: عبارتند مرگ پنجگانه مراحل راس11 کوبلر
مرحله چانهزني، مرحله مرگ، پذیرش مرحله انكار،
افسردگيودرنهایتمرحلهتسلیم.بامطالعهمثنوی
میتواننگرشکلیموالنادرنشاندادنراههایکاهش
هیچ به نبستن دل همچون؛ گرفت. سراغ را مرگ از
چیز،پرهیزازخودشیفتگي،فروتنی،رنجبردن،اخالق
ذات به عشقافزایی و خدا با ارتباط تقویت مداری،

خداوندیوباوربهوجودجهانیدیگر.

حــالل را  مــا  بــود  مرگــی  بــی  مــرگ 
نـــوا را  مــا  بــود  برگــی  بــی  بــرگ 

بهباورموالنا،ریشهاصلیترسازمرگ،وابستگیهای
بشربهاموردنیویاست.رنجهاییکهبشرتجربهمیکند،

دراصلبخشیاز»مرگ«است.
ــت ــاره ای اس ــردن پ ــی زُم ــر رنج ــه ه دان ك
جــزو مــرگ از خــود بــران گــر چــاره ای اســت
گريخــت نتوانــی  مــرگ  جــزو  ز  چــون 
ــت ــد ريخ ــرت خواهن ــر س ــش ب ــه كّل  دان ك
ــو را ــر ت ــيرين م ــت ش ــر گش ــرگ گ ــزو م ج
خــدا را  ُكل  می كنــد  شــيرين  كــه  دان 

و است سرشت نیكو دارد قلب سكینه که کسی
جانشازاضطرابخالی.

ــت ــی اس ــوش رنگ ــه را خ ــرک آيين ــش تُ پي
پيــش زنگــی آينــــه هــم زنگــی اســت
فــرار! انــــدر  مــرگ  ز  می ترســی  آنكــه 
هــوش دار! جــان  ای  ترســانی  زخــود  آن 
روی زشــت توســت، نــه رخســـاِر مــرگ
ــرگ ــرگ ب ــت و م ــون درخ ــو همچ ــان ت ج

مرگاندیشینهتنهاباعثرکودورخوتدرزندگی
نمیشودکهباعثزیباییحیاتبشریاست.اینتفكر
ادیانآسمانی نبودهوشاملهمه بهیکدین متعلق

است.
او ماســت  از  خــود  گوينــد  زنگيــان 
او زيباســت  بــس  گوينــد  روميــان 
وجــود جــاِن  جهــان  در  بزايــد  چــون 
ســود و  بيــض  اختــالِف  نمانــد  پــس 

اگربكتدرایرانبهعنوانفردیملحدیااقالالئیک
شناختهمیشود،مولوینزدعاموخاص،عارفیمعتقد
بهخداست.دراینصورتاینپرسشمطرحاستکه
باورو بانظامفكریفردیخدا چراوچگونهمیتوان
مومنبهتحلیلآثارفردیملحدپرداخت؟آثاربكتما
راباسهحوزهروبرومیکند؛جهاِنشخصیتهایبكت
و تاریخی حقایق - او باورهای و بكت خوِد جهاِن -
این در پژوهشگران از برخی اشتباه دلیل اجتماعی.
خصوص،آناستکهایشانسهمسئلهیادشدهراازهم
تمیزنمیدهند.جهانیکهبكتمیآفریندالزاماًجهانی
از است آینهای او آثار باشد. وی مطلوب که نیست
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واقعیتیکهویحساشکردهاست؛بكتازبحرانهای
عظیمیبحثمیکندکهانساندرجوامعصنعتیباآن
روبروست.شخصیتهاییکهدرآثاروی،جهانیفكری
هستند حقایقی تابع میکنند، بازآفرینی را باورمند و
برگرفتهازتاریخوجامعه؛نهحاصلباورهاینویسنده.
ناظرزادهدرمقالهکوتاهی12مینویسد:»آیابكتکهاز
است مایهگرفته اللهی اللهیوضد فیلسوفانمخالف
اینسؤالجوابواضحی اعتقاددارد؟ بهخدا خودش
ندارد.جوابعجیبآن،اینسؤالاست:آیامردیکه
تمامعمرشراصرفتفكردروجودخداکردهاستو
شایدبهاندازههرزاهدوپیشوایمذهبیراجعبهخدا
خوانده،اندیشیدهونوشتهاستوسؤالمهماواززبان
هست، خدایی آیا که باشد این داستانش آدمهای
میتواندبیخداباشد«)ناظرزاده،1355:9۶(.ویاضافه
در کندوکاوی را بكت داستانهای »هافمن میکند:
شناختشناسی13ونمایشنامههایاورااندیشهورزیدر
مسئلهامكانوجودخدامیداند«)همانمنبع:90(.باید
بهیادسپردبكتهمچونموالناازانسانوبحرانهایش
چنین حل برای چارهجویی پی در و میگوید سخن
دغدغههاییاست.بكتهمچونموالنا،بحرانهایانسان
رادرفضاییداستانپردازانهشرحوبسطمیدهد.پس
تحلیل مولوی فكری نظام با را بكت آثار نتوان چرا

نمود؟!

مقدمه
دربررسیادبیاتکالسیکیونانی،قرونوسطیو
عصرحاضر،دریافتهایمتعددیازمقوله»مرگ«به
چشممیخورد؛کهمضامینبسیاریازنمایشنامههارا
بوجودآوردهاست.دراینپژوهشضمناشارهبهجایگاه
به باستانوقرونوسطی، تراژدیهاییونان مرگدر
مقولهمرگدرآثارمدرننمایشیخواهیمپرداخت.با
بررسیجایگاهمرگدرآثارساموئلبكتوتطبیقآنبا
آثارکالسیک،اینآثارازحیثمحتویموردارزیابیقرار
نقطه استكمالی بتواندسیر خواننده تا گرفت خواهند
آغازمقوله»مرگ«تاپایانآنرابهلحاظتاریخیدر
یابد.اینبررسیتفاوتنگرشانسانبهمقولهمرگدر
نشان را حاضر عصر در انسان نگرش با باستان عصر

مسئله همین بیان پژوهش، اصلی هدف داد. خواهد
است.

که است بشری دغدغه بزرگترین »مرگ«،
اساسیحرکت تغییرات به آن درخصوص روشنگری
جوامعدرتاریخمنجرشدهاست.ارداویرافنامهوکمدی
الهیدانته،1۴دواثربزرگتاریخهستندکهقهرمانانآن،
دستبهسفریخیالیمیزنندتاازآنسویحیات،از
دوزخوبرزخوبهشت،اخباریراگردآوردهوبهبشر
هدیهدهند؛تابشرتكلیفخوددرزندگیاینجهانیرا
نیکبداند.هدفازنگارشایندواثر،تبدیلشكاکیت
بشرنسبتبهمرگوتبدیلآنبهیقیناست.یادآوری
مرگدرادیانوکتبمقدسآسمانی،بزرگترینتذکر
بهبشراستتاویاینجهانراپایداروجاودانهنپندارد.
اگرچهمرگدرعلومیچونزیستشناسیوفیزیولوژی،
تجزیه و انفعاالت و فعل و فیزیكی رخداد یک صرفاً
عناصرحیاتیبشراستامااینمسئلهدرسیستمفكری
بشرآنگونهنیست.نگاهغالبدرنظامهایفكری،ترس
است. مادی حیات اهمیت اتمام معنای به مرگ از
اینگونه »مرگ«مخوفترینحادثةحیاتبشریدر
نگرشهاست.بزعمفروید،اگراوجاروس15یاعالقهبه
زندگی،لذتجنسیاست،اوجدیگربالحیاتبشری
دنیا، ادبیات در است. مرگ و تاناتوس،1۶خشم یعنی
مرگ،حادثهشادیآورینیست.بشر،حاضرنیستحتی
فعل کند! بیان شادی با را درخت برگ یک مرگ
»کشتن«میراثیقابیلیاستوازسویکسانیکهبه
حیاتبشرنگرشینوعدوستانهدارند،تقبیحشدهاست.
ایننگرشتمایلیجهانشمولاست.دربینشیونانی،
چنین با که انسانی است. خویش تقدیر اسیر انسان
تقدیریمبارزهکند،دچارموقعیتیتراژیکمیشود،اما
نزدیک عرفانی فضایی به بپذیرد، را آن که انسانی
انساِن راه مبارزه، و عارف انسان راه تسلیم، میشود.
تراژدیاست.اولیدرپایانراهشجذبکلمیگرددو
دومیدربرخوردباکلخردمیشودودرهممیشكند.
»عارفازحالتبیگانگیووحدتباهمهچیزبهجهاِن
انسان اما میگریزد. خویش جذبههاِی شخصِی عمیقاً
تراژدیحقیقتنفسخودرادرلحظةستایشورفعت
راستینآنازکفمیدهد؛کهمیتواندبگویدکجاقلمرو
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زندگیاستوکجاقلمرومرگ؟«)رکنی،۴3:13۸5(.
به که انسانهایی مالمت در رومی، شاعر سنكا،
مبارزهباتقدیرخویشبرخاستهاند،میگوید:»برفرض
کهحالراطوالنیکردید،تاکجاپیشخواهیدرفت؟
که میکنید تحمل رنجی چرا؟ مسالت چرا؟ زاری
حاصلیندارد.ازفكراستجابتدعاهاتاندستبردارید.
امرالهیازپیشمقدراست.فرمانالهیثابتوتغییر
ناپذیراستواجباریابدیونیرومنداعمالشمیکند.
خلق است، مخلوقات کل سرنوشت شما سرنوشت
گشتهایدتامقهوراینقانونباشید.اینسرنوشتبرای
پدر،مادر،اجدادوهرکهقبلازشمامیزیستنیزبه
همینگونهبودوبرایآنکسکهزینپسبیایدنیز
جزایننخواهدبود«)احمديومهرگان:۶5(.گاهیبشر
آنجاکهازدرکهستیعالممستأصلمیشود،همچون
نیچهآرزویمرگمیکند.اینتمنادرمقابلشوقبه
سخت انسانهایی چنین نزد که شوقی است؛ هستی
انسانآرزویمرگ برای نیچه بیاعتباروبیمعناست.
میکند،چراکهدرنظراو،انسانفاقدنیرویمبارزهبا
حقایقلختوعریانهستیاست؛حقیقتیکهبزعماو
تلخویأسآوراست.درنگاهاو:»تراژدیبهآوازیگوش
فرامیدهدکهگویایتوهمیکهفرددرآن،وراءخود
پرتابمیشود.بههمسرایاندیونیزیکهبدوناستفاده
ازتصاویر،مغاکیرانمایانمیکنندکهافرادکماکاناز
درونی هستة گویای وجود مادران، میشوند. زاده آن
موجوداتاند.نیچهمادرانوجودیرابانامهایتوهم17
ارادهیامیل1۸واندوه19یكیمیانگارد؛کهدرواقع،سه
مغاک با رویارویی است. تراژدی مغاک سه برای نام
یعنی دارد، همراه به را بدبینی خطر خود، دیونیزی،
همانمنفیبافیخرددربرابرزندگی:»بهترین،آناست
کهخارجازدسترسماست«.»بهدنیانیامدن،نبودن،
هیچبودن«وبعدازآن،بهترینآناستکه»مرگزود
فرامیرسد«.اینبدبینییاخطریکهدرنتیجةخیره
شدندرژرفنایدیونیزیشكلمیگیرد،اینتخطیکه
خودرابهمنزلةحقیقتنمایانمیکند،اینوحشتاز
پوچیهستی،همانچیزیاستکهتراژدیبرآنچیره
از التیامبخش، و منجی نیروی بهمنزلة میشود.»هنر
میکند: نمایان را اراده مطلق قدرت تراژدی، طریق

زندگیابدیکهعلیرغممرگونیستی،قدرتزایش
.)101 :13۸5 )رکنی، نمیدهد« دست از را دوباره
ادبیاتعرفانیشرق،آغوشخودرابرایدردمندیباز
کردهوآمادةپذیرشمرگمیشود.انسانشرقیمایل
پایدار را کهجهان چرا ببندد، دنیا این به دل نیست
نمیداند.برایناساسآرزویدردوفقرآرزوییپسندیده

است.بهقولفضولی:
يــارب بــالی عشــقيله قيــل آشــنا منــی 
ــی.20 ــدا من ــه ج ــقدن ائتم ــالی عش ــر دم ب بي

اینهمانشوقیاستکهدرنگرششرقی؛درطلب
مرگوحتینوعیدیگرازمرگیعنیشهادت،مواج
است.فقردرنگرشعرفانیشرق،نوعیدرجةتعالیبخش
است.بینیازیواستغنا،نهبهمعنایآرزویداشتن،که
و رنجبردن »مسئلة است. نداشتن تمنای معنای به
بود، نیچه گریبانگیر مرگ پاي تا رنجبردن معماي
همانسانکهقباًلذهنیونانيهارافراگرفتهبود.نیچه
ازتجربهوحشتوارعابوجودعارضیمانخوبآگاه
بودودرگنجینههايفرهنگهلنيدرپيتوجیهوراه
معماي این راهگشاي که ميگشت ممكني حل
شگفتانگیزانسانيباشد«)مورنو،27۶:13۸۴(.درنزد
اروپیدس،زندگیآدمیازتولدتامرگ،سراسررنجو
اندوهاستوانسانیکلحظههمدراینجهانآسودهو
بیغمنمیتواندزیست.بهعقیدهوی،هنگامیکهمرگ
سراغآدمیمیآید،مگردنیاییفرخندهتروسعادتمندتر

درانتظاراوخواهدبود؟
آثارادبیاولیةبشردستکمدرعرصةنمایشی،نه
درتحسینطبیعتوزیباییهایفراوانوخدادادیآن،
کهدرناراحتیوغمازدستدادنداشتهایگرانبهاست.
نخستینقالبجّدیتذکاربشربهاندوهمرگ،غمنامهها
آمادة را انسان تراژدی قهرمان مرگ تراژدیهاست. و
پذیرشهرنوعپندپسینیقراردادهودعوتبهتحول
شخصیتیمیکند.دربینشیونانی،هیچچیزبهاندازة
مرگ،انسانرامتوجهناپایداریجهاننمیکند.سوای
حسابگری از نشانههایی میتوان اخالقگرایی،
یاد قدرت صاحبان نمود. مالحظه را سیاستمدارانه
گرفتهاندچگونهازترسبشربهرهبرندوویرامطیع
خودسازند.حسنصباحباخوراندنتریاک،پیشقراوالن
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خویشرابهکاممرگمیفرستادوبهآنهاوعدةبهشت
استکهمیخواهد واقعهایساختگی تراژدی، میداد.
جدیبودنمرگراگوشزدکند.درتراژدی،مرگازآن
رومهماستکهمیخواهدانسانتزکیهشود.تراژدیبا
مرگقهرمانپایانمیپذیرد؛اماطیمسیریکهدرآن
کمترینسهمراخوددارد،بهمرگطبیعینمیمیرد،
بلكهکشتهمیشود.کشتهشدنقهرمانتراژدیگاهی
در نمیشود. بازگو کامل بطور که است فجیع بقدری
قهرمان، خود اندازة به هیچكس یونان، تراژدیهای
مقصرنیست،اماحیلهومكرخدایاننیزازنظرهاپنهان
نیست.نویسندةیونانی،انسانرادرفهمکشمكشانسان
وخدایانکوهالمپ،معلقنگهمیدارد.ازسوییاذعان
میداردخدایانالمپیبخیلوحسودندوازسویدیگر،

همیشهآنهاراپیروزمیدانمیکند.
انسان به و کشیده چالش به را مسئله این سنكا
بامرگعبثوبیثمراست: او گوشزدمیکندمبارزة
»گایسسزارازویاالتینامیگذشتکهمردیازدستة
تا خاکستریاش ریش که مردی آمد، بیرون زندانیان
سینهمیرسیدوبهتمنامیخواستمرگرابهاوارزانی
دارند.سزارگفت:چهمیبینم!مگرتواینکزندهای؟این
پاسخآنکساستکهمرگنزداوآرامشباشد.تواز
مرگمیهراسی.مردمیگوید:میخواهمزندگیکنم،
چراکههنوزسودایانجامبسیاریکارهایگرانقدردر
بیزارم، زندگی وظایف انداختن سر پشت از دارم. سر
وظایفیکهبااشتیاقوصداقتانجامشانمیدهم.حتماً
وظایف جمله از نیز مرگ میدانید من از بهتر شما
زندگیاست.ازانجاماینوظیفهسربازمیزنید،چراکه
آنچهمجبوربهانجاماشهستیدبهمحاسبهدرنمیآید.
و )امیراحمدي است« کوتاه باز باشد هرچه زندگی
مهرگان،70:13۸۴(.مرگ،گاهيبرایغلبهبرچیزی
ونابودیچیزدیگریاست.رستمفرزندشرامیکشدتا
بماند. پایدار پادشاهی اقتدار با تقابل در مردم ارادة
بماند. جاودان بهی دین تا میشود کشته اسفندیار
هیپولیت21خودکشیمیکندتاانتقاِمبیتوجهیفدررا
بگیرد.مدهآ22بچههایخودرامیکشدتاخیانتشوهر
بیوفایشراپاسخگوید.بشر،برایآرمانیدستنیافتنی
میمیرد؛هراندازهکوچکوبزرگباشند،هدِفمرگ

نیزکوچکوبزرگمیشود.مرگباشكوهدلیریبرای
حفاظتمرزهاییقینوایمانشکجاوخودکشیهای
برخاستهازدغدغههایفردیامروزینکجا؟!هیلندر
کتابتراژدیوملودرامميگوید:»انسانتراژدیکذاتاً
کامل. ذاتاً ملودراماتیک انسان و است »منقسم«
آنتیگونهنمیتواندبدونتخطیازقانونمدنیبرادرش
رابهخاکبسپارد.اورستسوهاملتنمیتوانندبدون
ارتكابقتل،انتقاممرگپدرخویشرابگیرند.مكبث
برایش که اخالقی قیود آن نقض بدون نمیتواند
محترماند،بهتاجوتختدستیابند«)اسمیت،1377:
20۶(.تقدیردربینشیونانیبهقدریبیرحماستکه
حتیپدررابهدستپدر،بچهرابهدستمادروشوهر
رابهدستهمسربههالکتميرساند.»جفریبررتون
وضعیتتراژیکازلیرابهصورتفردیاجامعهایکهدر
میکند. تعریف دارد، قرار انهدام و سقوط سراشیب
حادثة در بزرگ انسانی مرگ میکند تأکید بررتون
سقوطهواپیمابهیقینتراژدیمحسوبمیشود،امااگر
کیفیت شود، کشته اتومبیلرانی مسابقة حادثة در او
تراژدیکمشكوکبهنظرمیرسد.تصورکنیمهمینآدم
ازرویدوچرخهپرتشدهباشد؛کلمفهومتراژدیبر
مینویسد: تراژدیک نقص دربارة بررتون میرود. باد
دقیق واژهای نمیتوان آن برای که متفاوت »مفهومی
تعیینکرد.جامعهیایکنوع،براثرنقصخاصیکه
مانعتطبیقآنباتغییراتپیشآمدهمیشود،منقرض
یا شخصیت ضعف یا ارثی نقص یا عیب میگردد.
معمولترینمورددرتراژدیبهحسابمیآید،فردرابه
.)107 :13۸5 )کورمن، میکند« نزدیک فاجعه مرز
گویی است؛ وسطی قرون اواخر تراژدی دوبارة زایش
که است داشته ناتمامی حرفهای یونانی تراژدی
را آن ميبایست کرنی و جانسون مارلو، شكسپیر،
بازگویند.اینبارقهرمانتراژدینهبهدستدشمن،که
را استخود اودرصدد بهدستخودکشتهمیشود.
کشتهویادرموقعیتمرگقراردهد؛تاهمةمعماهارا
یكجاباخوددفنکند.شكسپیردرآنتونیوسوکلئوپاترا

نگاهیتراژدیکبهمرگدارد:
پروکولوس:دستنگهدارید،بانویواالمقام!بهیک
چنیندیوانگیدستنزنید،کهمنظورمانجاتشماست،
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نهگزند.
کلئوپاترا:چه؟مراازمرگهممحروممیداریدکه
حتیبهسگهایجانکنندهارزانیداشتهمیشود؟...
ایمرگکجایی؟!بیاومرادربرگیر!بیا،بیا.ملكهایرا
بجویکهبهتنهاییمعادلاستبایکفوجگداوکودک

نوزاد)شكسپیر،1۸5-1۸۴:13۶3(.
ازهمجدا اینآسانی به وتن اگرجان کلئوپاترا:
شوند،پسآغوشتو،ایمرگهمانندمعشوقاستکه
ایراس،چه آرزوکردنیاست. اینحال، با و میفشرد
خوبآرمیدهای.اینگونهرفتنبهمامیگویددنیاارزش

وداعهمندارد)شكسپیر،19۶:13۶3(.
گاهیخبرمرگآنقدردردناکاستکهانسانرابه

هذیانگوییوامیدارد:
اتللو:امیلیاهمایندممرده.)اشارهبهدزدموناکه
کشتهاست(.شایدآمدهخبرمرگکاسیورابدهد.دادو
مانندگور. آرام نمیجنبد؟ بود.های!دیگر بلند فریاد
بگذارمامیلیاتوبیاید؟آیاخواباست؟گویابازمیجنبد.
نه!چهکنمکهبهترباشد؟اگرامیلیاداخلنشودبازنم
حرفخواهدزد.زنم!زنم!کدامزن؟منزنندارم.آه!
تحملکردنینیست.ایساعتنحس!اکنونبایدقرص
ماهوآفتابباهمگرفتهتمامدرسیاهیشودوزمیناز

هرزةاینهولبرشكافد)شكسپیر،112:13۶۴(.
این فزونخواهی بر میرود، پیش چه هر انسان
جهانیاشافزودهوتاآنجاپیشمیرودکهروحخودرا
میفروشدتاجاودانهبماند؛غافلازآنكهاوبدونروح،
موجودیعبثاست.هرچهتوجهاوازآسمانگرفته
ازجمله مارلو بیشترمیگردد. بهزمین نگاهش شود،
هشدار و شده مسئله این متوجه که است کسانی

میدهد:
فاستوس:...آریفاستوسبروطبیبباشوازبرکت
هنرخویشبرثروتمادیخویشبیفزایوداروییبرای
را خود نام و یافته آدمی دردهای همه این از یكی
زندگانی آدمی به توانستهای آیا اما ساز... جاودانی
حیات عالم به دوباره را مردهای یا بخشی جاودان
این در نباشد، تو در توانایی تاچنین برگردانی؟پس
پزشكیعظمتوافتخارینباشدوازاینرو،ازطبنیز
بشمار! اباطیل جزو را همهسخن این و بپوش چشم

)مارلو،29:13۸۸(.
اقتدارکلیساییکهبهجایاقتدارخدایانکوهالمپ
قرون تمایز وجه بود، نشسته بشری حیات عرصة در
معماهای و شكاکیت است. یونانی دورة با وسطی
پیشینیکهازدورةیونانیآغازوجریانفكریهومری
راتوسعهدادهبود،دردورةنوزایی،تفكرمسیحیترانیز
درکنارخودحسکرد.بهچالشکشاندنمعمایمرگ
تنهابااتمسفرهومریمیسورنبود،بلكهاینباررأس
مثلثیمحسوبمیشدکهدرآنبینشهومری،سنت
مسیحیتوفردانیتیاعقالنیتسهرأسآنراشكل
میدادند؛ایننگاهتثلیثی،توسطجیمزجویسایرلندی
و یونان اسطورهای قهرمانان از ترکیبی شد؛ آفریده

اسوههایمسیحیت:
فاستوس:قدریانجیلرژمرابهدقتمطالعهکنیم.
ما در بگوییم اگر و عجب! است. مرگ گناه پاداش
هیچگونهگناهینیست،خودراگولزدهایم.اگرچنین
است ماحتمی مرگ و مجبوریم گناه ارتكاب باشدبه

)مارلو،13۸۸(.
بدن بدنشسرداست.خوندر آهخدایا! کاپولت:
که است مدتی او شده، خشک پایش و دست ندارد.
یخ تیكه یک مثل مرگ شده. کبود لبهایش مرده،

سراسربدنشرااحاطهکرده)همان:193(.
رومئو:)درگورستانپسازمرگژولیت(ایبدبخت
دراینجابخواب!بسیاریازمرداندرحالمردناحساس
از برقی مرگ حال در همیشه کردهاند. خوشبختی
میشود خاموش و میزند خوشبختی

)شكسپیر::212135۶(.
رومئو:آهژولیتعزیز!برایچههنوزآنقدرزیبایی!
هیوالیمرگهمعاشقتوست.میخواهمکنارتباشم
وازاینشبتاریکبیروننخواهمرفت.میخواهمبرای

همیشهدرکنارتوباشم.)شكسپیر،231:253۶(.
آرمانهایانسانعصرتراژدیهافراجهانیاند؛برسر
اینآرمانهامیمیرند،امابیشازآنكهخودازآننفع
برند،دغدغههایجهانیشان)هدیهآتشبهبشر،عدالت،
پیروز و...( عشق اصالت ملی، شرف جهان، فانیبودن
میشوند.باگذشتزماناینآرمانهاخصوصیترودر
مقایسهباآرمانهایقبلیبیمعنیتر)تنهایی،حسادت،
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ناتوانیو...(میشوند.انسانمعاصربرسرچیزیمیمیرد
کهمضحکاست.هرچهمرگهایپیشینباشكوهو
فاخرند،مرگهایمعاصرماللآور،مضحکوحقیرند.
صحنةمرگهكوپکجاوصحنةخودکشیهایرایجدر
زمان، گذشت با گفت میتوان آیا کجا؟ معاصر دورة
زندگیبشرازحماسهبهمضحكهتبدیلشدهاست؟آیا
بامرِگآرمانهایبزرگ،مرگهایحماسینیزمردهاند؟
اززمانیونانباستانبهبعد،وجودهستیانسانبهعنوان
»وجودیازقافلهعقبمانده«،بهدلیلمتوجهبودنبه
زمانوزمانگرایی،مرگرابهآگاهیبدلکردهوچنان
وجودی افقهای در را آن میدارد، اذعان هایدگر که
مطلقاً ایشان:»مرگ باور به زیرا است داده جای خود
امكانگرااست.مرگنمیتواندفهمیبهزندگیدهدو
کنیم، بیان را امر حقیقت و واقعیت بخواهیم اگر
نمیتوانیممنتظرشبمانیم.برعكس،مرگآیندهایرا
کهنشانگذشتهایاستدرحالیکهبهصورتسوزناک
وتلخینابودمیکند،هرگونهدرکیراکهبرایزندگی

.)Mournier, 1999: 112)»الزماستازمیانمیبرد
»مرگشناسی«23شاخهایازحوزةمطالعاتیغربی
است.جنتسن2۴درکتاببنیادهایخشونتمینویسد:
»گزینشمرگ،عشقبهمرگوآنچهبرایمرگاست
قرنهای تمامی در و افالطونی و هومری نوشتار در
در بخصوص و بوده غرب مشخصة مسیحی، حكومت
دورانپستمدرنیته،اشكالمرگباریپیداکردهاست«
نظر فاصلةدوجنگجهانی، در )صنعتي،5:13۸۴(.
مقولةمرگجلب به پیش از بیش اندیشمندانغربی
شدهومقاالتیمنتشرکردهاند.تفاوتبارزاندیشهمرگ
درغربباشرق،درنوعنگرشانسانبهمرگاست؛از
وجوهبارزآن،میتوانبههراسناکیمرگدرفضاهای
داستانیاشارهداشت.دراکوالومجموعهایازداستانهای
احتماالً که است آن بیانگر فضاها، نوع این به مربوط
مرگدرتقابلبازندگیاست.مرگدرادبیاتوباور
مشرقزمین،جایگاهویژهایداشتهوتفاسیرمختلفیرا
طرحنمودهاست؛هممیتوانبرایآنمعادلعرفانی
یافت،همتمامکنندگیوپایان.قصههاییچونشیرین
وفرهاد،لیلیومجنون،اصلیوکرم،نمونهایازاین
نگرشآنجهانیاند؛کهنشانمیدهدوصالواقعیپس

ازمرگاست.»نظامیدرخسرووشیرین،جلوههاییاز
به را قبچاقی« »آفاق همسر با خویش زندگی دوران
و خودکشی به مربوط بخش در و درآورده نمایش
مرگشیریندردخمةخسرو،ازآفاقخویشچنینیاد

میکند:
زندگانــی كــم  آن  آنكــه  به حكــم 
جوانــی روز  شــد  بــاد  بــر  گل  چــو 
ســبک رو چــون بــت قبچــاق مــن بــود
بــود مــن  كافــاق  خــود  افتــاد  گمــان 

آن برای شرق در اما است تذکر و پندآمیز مرگ
نیستکهزندگیوحیاتمادیراارزشیفزونبخشد.
مولویدربیانیشاعرانه،بهمرگنگاهیمینیاتوریدارد:

ببيــن پيــدا  را  حشــر  بگشــا  چشــم 
ديــن يــوم  در  شــبهه ات  نمانــد  تــا 
تمــام را  جامعيــم  ببينــی  تــا 
اهتمــام ز  مــردن  وقــت  نلــرزی  تــا 

مرگسرآغازحیاتی ایندست، از نگرشهایی در
اما است، وسوزی راشیون مرگ گرچه است. دوباره
سروریازپِسآنهویداستکهدلبصیرشرقیمیتواند

آنرادریابد.موالنادرجاییدیگرچنینمیسراید:
شــدم نامــی  و  ُمــردم  جمــادی  از 
زدم بــر  به حيــوان  مــردم  زنمــا  و 
شــدم آدم  و  حيوانــی  از  مــردم 
ــدم ــم ش ــردن ك ــی زم ــم ك ــه ترس ــس چ پ
بشــر از  بميــرم  ديگــر  حملــة 

ســر  و  پــر  مالئــک  از  آرم  بــر  تــا 
پــس عــدم گــردم عــدم چــون ارغنــون
راجعــون اليــه  كانــا  گويــدم 
اســت امــت  اتفــاق  آنــک  دان  مــرگ 
اســت ظلمــت  در  نهــان  حيوانــی  كآب 
جــو طــرف  زايــن  بــرو  نيلوفــر  همچــو 
همچــو مستســقی حريــص و مــرگ جــو

چنیننگرشیهایینهفقطدرعرصةتعلقاتدرونی
کهدرهمةهستیانسانشرقیاست.عارفقزوینيبا
تصنیفهايسیاسيخودراهيتازهدرپیشگرفت.وي
بسیاريازمسائلاجتماعيزمانخودرادرقالبغزلیات

وتصنیفهاچنینسرود:
ــت ــر درد اس ــن از س ــة م ــدو نال ــت ع از دس
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انديشــه هــر آن كــس كنــد از مــرگ نــه مــرد اســت
هندی بینش در باید را طلبی مرگ دیگر ریشة
و کاستها نظام میان رابطة »معموالً کرد: جستجو
بیعالقگیسیاسیبهشیوةزیربیانمیگردد.براساس
از خود فعلی زندگی در که کسی ارواح حلول نظریة
در میکند، پیروی کاست آداب به مربوط دستورهای
زندگیبعدیدرونکاستیبرترزادهخواهدشد.پاداش
اطاعتوتسلیمپذیریدراینزندگیبوسیلةارتقاءدر
مراتباجتماعیزندگیپسازمرگدادهمیشود)مور،
303:13۶9(.خبردارشدنازصحتوسقم،کیفیت،با
آنجهانی اعتبارحیات و مثالهایصوری،شیوه ذکر
برایغلبهبرترسبشرازمرگبودهاست.»اینتخیل
فعالبهروحقدرت،خالقیتبيسابقهايميدهدوآنرا
این بهعالوه، ميکند. توانا تمثیل و تصویر ایجاد در
خالقیتبهروح،قدرتمشاهدةپیشاپیشتصاویرپس
ازمرگراعطاميکند«)شایگان،33۶:13۸1(.حقیر
شمردِنمرگوبیاهمیتجلوهدادنآندرسایهاعتقاد
بهشهادتنیزمیراثیشرقیاست.درنگاهعرفایبزرگ
شرقیهموضعیتهمیناست؛عمریفناپذیرکه»پنج

روزوششباشد«ومرگیجاودانه:
ــن آی ــزد م ــو ن ــت گ ــرد اس ــر م ــرگ اگ م
تنــگ تنــگ  بگيــرم  آغوشــش  در  تــا 
جــاودان ســتانم  عمــری  او  از  مــن 
رنــگ رنــگ  بگيــرد  دلقــی  زمــن  او 

انجامدر تا آغاز از انسان نگاهمولوی،هستی »در
معرضوالدتومرگیمستمرقرارداردودرنگاهغزالی
و سعادتهاست« همة »اصل زیستن و مرگبودن با

برایحكیمسناییزندگی،همه»سفرمرگ«است.
آهنــگ را  خلــق  اســت  مــرگ  ســوی 
فرســنگ شــب  و  روز  و  گام  زدن  دم 
ــرگ ــه ب ــه ب ــوا، چ ــه بين ــران چ ــان پذي ج
مــرگ« ســاحل  و  كشــتی اند  در  همــه 
)صنعتي،۴:13۸3(.

درعصر»مدرنیته«،مرادازمرگ،حادثهتلخیاست
کهرخمیدهد.اگرپاسخيبهسؤال»انسانمدرنچه
که یافت خواهیم باز شود، داده است؟« انسانی نوع
»مرگمدرنچیست؟«خودکشیدرجوامعسنتیچه

نوعپدیدهایاست؟مقبولاستیامذموم؟چهتفاوتیبا
تحوالت بهموازات دارد؟ مدرن جوامع در خودکشی
بیشماردرزندگیبشر،برتنوعبرداشتهاوتفاسیراز
به تظاهر تدریجی، مرگ است؛ شده افزوده مرگ
باانجمادجسم25 خودکشیوبهتأخیرانداختنمرگ
بخشیازادبیاتواژگانیدورةمعاصررانشانمیدهد.
و سخت کاری مدرنیستی، شیوة ویژگیهای تعریف
شایدبیثمراست.مدرنیسمهمتابعشكلوشیوهاست
وهمتابعمضمونوساختار.گاهینیزظرفزمانیو
چایلدز، میدهد. تشكیل را آن انتهای و ابتدا تاریخ،
شک »عناصر میکند: تشریح گونه این را مدرنیسم
فرمی، و فنی آزمایشگری عمیق، دروننگری مذهبی،
یأس زبانی، نوآوریهای ذهنی، کردنهای بازی
بهطنزوکنایه، خودمحورانهومردمگریزانهایآغشته
و ایمان دادن دست از فلسفی، نظریهپردازیهای
نگارش مشغلههای همه و همه فرهنگی، تهیشدن
.)15 )چایلدز،13۸3: میدهند« نشان را مدرنیستی
تقابلعقلواحساسازویژگیهایعصرمدرناست.در
اما آن، گاه و میشود پیروز این گاه کشاکش، این
میمیرد« احساس و میشود غالب فكر »سرانجام
)سیگال،105-10۶(.ژاریمنتقد،آپولینرتصویرشناس،
کوکتونمایشنامهنویس،یونسكوینمایشنامهنویسو...از
خودویرانگری آگاهانه که هستند نویسندگانی جمله
ایشان،شاهد آثار کردند؛نوعیعصیانلذتبخش.»در
زوالتدریجیتواناییهایبشرهستیم،از»عدمبلوغ«
شخصیتهایژاریگرفتهتا»رشدنیافتگی«آدمهای
ارتباط«در برقراری »ناتوانی باالخرهمشكل و آپولینز
آثاریونسكو.پیشینةهمةواژههایمذکوردر»صحبت
کردن«2۶نهفتهاست.نتوان،اینواژهرابهکلمة»خود«
یا»نفس«27تعبیرکرد،چراکهزوالوتباهیموردنظر
تا و میشود آغاز کالسیک قهرمان »خودبنیادی« از
چنین ترسیم )همان(. مییابد« ادامه اوبو2۸ عملكرد
فضاییازانساننشانمیدهددرعصرمدرنیته،همفضا
مردهاستوهمانسان.چنینترسیمی،نشانمهیای
نیستیاستونشانههایامیدواریدرآنوجودندارد.
و ذوقانگیز ندارد دوست مدرنیته عصر نویسندة چرا
را ابسورد تئاتر »کل بقولسیگال: بنویسد؟ شورانگیز
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میتوانازطریقتفسیریازتئودورآدورنودرککرد.او
یک حتی نوشتن آشویتس، از »پس که میکند ادعا
که میداد هشدار کافكا است.« بیرحمی شعر، سطر
ازآوازشاندارند بارتر »اکنون،سیرنهاسالحیمرگ
کههماناسكوتآنهاست«)همان(.بهیادمیآوریمدر
کالم عین سكوت، شوقگریز، و شادی فضای این
عملی سكوتشان با بكت، شخصیتهای مثاًل میشود.
دراماتیكیراپیشمیبرند.آنهاحتیدرسكوتفلسفه

میبافند.والدیمیر:خوب؟بریم؟
استراگون:آره،بیابریم.)حرکتنمیکنند(

قصدعزیمت درعمل، ناتوانی علت به دیگر، »بار
درحدحرفباقیمیماند.ازطرفی،آنهاکشمكشانسان
و اشتیاق میان مردد میگذارند، نمایش به را مدرن
)سیگال، »کنش« و »کالم« آمیزش از ناتوان عذاب،

.)10۶-105
خودکشیپدیدهعصرحاضراستکهانسانبخاطر
خودشانتحارمیکندنهبخاطردیگران.»مفهوممرگ،
اگربخواهیم راآشكارمیسازد. بازمان انسان مجادلة
تراژیک »احساس کنیم، بیانش »اونامونو«29 همچون
زندگی«رابوجودآوردهوآنراقاعدهمندکردهاست.
جزاییکهبه»سیسیفوس«30دادهمیشود،برایانسانی
کهبهمیرابودنخودآگاهاست،بهمعنیآناستکهوی
مجازاستبهزندگیخودپایاندهد.سیسیفوسهمانند
همةقهرماناناسطورهایکهانسانراتمثیلمیکنند،
را او چیز، همه که میکند بیان را انسانی سرگذشت
انجام افعالی احاطهکردهومجبورشمیکنداعمالو
نداشته وجودش و بود در ارادهای هیچ خود که دهد
است.چنینانسانیهیچراهبازگشتیازلباسجبریکه
 Güçbilmez,) نمیبیند« خود روی پیش دارد، تن بر

.)2006:19

َهوسخودکشینهتنهادرعصرحاضرمنفورنیست،
است. پز مرفه، جامعه از طبقاتی بین در گاهی که
خودکشیدرعرصةادبیاتمعاصربقدریبرجستهاست
کهازیکحدوشكلفراتررفتهوخالقیتبشررابه
در آمریكایی، نمایشنامهنویس آلبی، میگیرد. خدمت
بهتصویرمیکشدکه را انسانی باغوحش« »ماجرای
آرزویمرگینمایشیدردلدارد.اوصحنةخودکشیاش

جامعه از ناراضي فردی عصیان و خشم از مدد با را
استیصال نوع به بسته انتحار، دالیل میسازد. محقق
نیست »شكی میگوید: هیوم دارد. بستگی انسان
خودکشی،گاهبامصلحتفردوتعهداوبهنفسخودنیز
سازگاراستوآن،هنگامیاستکهکهنسالیومرضی،
یابداقبالیچنانبراوچیرهشودکهزیستنبهعذابی
من باور در باشد. بدتر عدم از بارها که شود؛ بدل
ارزش هنوز اگر نمیکشد، دست زندگی از هیچكس

زیستنداشتهباشد«)هیوم،9۴:13۸۴(.
بطورجّدی را بحثخودکشی که نخستینکسی
مطرحکرد،امیلدورکیمبود.اما»ازنگاههابس،اجتماع،
جنگهمگانعلیههمگاناست،زیراهرکسدارایحق
این نتیجة ازمرگکه است.ترس نامحدود تخصیص
کینهتوزیعامبینافراداست،باعثمیشودتاهرکس
برایتحققصلحازحقوقخودبهنفعیکقدرتمطلق
چشمپوشیکند«)شایگان،۴1:13۸1(.بینرضایتاز
رابطهای انتحارکنندگان، در آن از نارضایتی و زندگی
که میزیست قدیم،کسی ایام در است. حاکم روشن
که میکشت را خودش کسی و داشت زندگی ارزش
زندگیاشارزشزیستنداشت،امادردورةمعاصراین
معادلهمعكوسمیشود.حتیکسانیکهزندگیمرفهی
دارند،گاهیدستبهخودکشیمیزنند.هرچهدانش
که میشود مشخص بیشتر میرود، پیش اجتماعی
معرض در دیگران، با ارتباط فاقد و منزوی انسان
آسیبهایاجتماعیازجملهخودکشیاست.»دورکیم
دراثرشخودکشی،بههمیننتیجهدستمییابدواز
اینرو،ازدیدگاهاو،خودکشیبیشازآنكهمنبعثاز
تنگدستی،مرضیاحتینقضعضوباشد،ازخألبین
فردوجامعهیاکاستیدرروابطانسانیمنشأمیگیرد«
)ساروخانی،25:1372(.کسیکهخودرامیکشد،از
مرگ! فلسفة زندگی! فلسفة است؟ نامطمئن چیز دو
چنینکسییازندگیاینجهانیرامطلوبنمییابدیا
برعكسچیزیدرزندگیآنجهانی.نیچهنهتنهاموافق
از اتفاقاً و میکند؛ تشویق را آن که است خودکشی
انتقاد میپندارند، ناروا را طلبیدنی چنین که کسانی
میکند:»واعظانمرگهستندوزمینپراستازآنانی
کهبایدشانترکزندگیراموعظهکرد.زمینپراست
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اززایدان.بس-بسیارانزندگیراتباهکردهاند.باداکه
بهطمع»زندگیجاوید«ازاینزندگیدرگذرند!واعظان
مرگرا»زردان«یا»سیاهان«مینامند،امامیخواهم
آنانرابهرنگهایدیگرنیزبهشمانشاندهم.اینان
ترک تا بهل هولناکان: این نشدهاند. نیز انسان هنوز
زندگیراوعظگویندوخودرختبربندند!آنگاههستند
آنانیکهروانمسلولدارند.اینانبهدنیانیامدهروبه
گوشهگیری. و خستگی آموزههای شیفتة و مرگاند!
روا را آرزویشان که ماست بر و دارند مرگ آرزوی
شمریم!زنهارازبیدارکردناینمردگانوشكستناین
تابوتهایزنده!«)نیچه،123:13۸۴(.اکنونبایددید
منظورمااز»مرگباوری«چهنوعمرگیاستونقش
آندرآثارساموئلبكتچگونهاست؟آیامرگباوریراه
گریزیاستکهپیشپایانسانهایبهبنبسترسیده
اززندگیمدرنیاترجیحیخودخواهانهوازرویآگاهی.


روش تحقیق

روشتحقیقاینپژوهِشبنیادی،تحلیلی-توصیفی
نگاهشخصیتهای تحلیل پژوهش، اصلی است.هدف
آثاربكتبهمقولهمرگباتكیهبرسیستمفكریمولوی
شامل پایه اطالعات دریافت است. مسئله همین به
نظریهمرگمولوی،اطالعاتمربوطبهنمایشنامههای
ساموئلبكتوتاریخحضورمقولهمرگدرتاریخادبیات
مكتوب،بااستفادهازمنابعکتابخانهایومجازیانجام
که منابعی کلیه پژوهش، این انجام در است. شده
مورد پرداختهاند موضوع به غیرمستقیم یا و مستقیم
توجهقرارگرفتهوحوزههایمختلففكری-فلسفیکه
میتوانستندزمینههایبحثراروشنترکنندنیزبررسی
شدهاند.ازآنجاکهدقتدرپیشینهتحقیقبرکیفیت
با پژوهشهایی به دستیابی میافزاید، پژوهش این
همینمضمونازاولویتخاصیبرخوردارگردیدهوآراء
موجوددراینمنابعمورداستفادهواقعگردید.نگرشها
تأثیرمرگاندیشیدرحیات بررسی به نظریاتیکه و
بشریواندیشهفردیپرداختهاند،میتواننددرقیاسبا
نظریهموالنادرمثنوی،زمینهتحلیلدرستکنشهای
حسی،بدنیوفكریشخصیتهایآثاربكترافراهم
و درک برای موجود نظریات یا فرضیات از فلذا آورد

اثنای در است. شده استفاده بیشتر حقایق کشف
پژوهش،میبایدباحذفروابطتصادفی،بهروابطذاتی
واساسیمیاننظریاتمطروحهدقتمیگردیدچراکه
و داده تعمیم را پژوهش یافتههای میتواند رویه این
نتیجهمتقنوواحدیپیرامونموضوعآنارائهنماید.
آثار شخصیت تحلیل پژوهش این موردی مطالعه

ساموئلبكتاست.


پیشینه تحقیق
غالبپژوهشهایانجامشدهپیراموناینموضوع،
دربرگیرندهزمینههاییچونرسومادبی،زبانشناسی،
نگرشهایپستمدرنیستیوفلسفی،نشانهشناسیو
موضوع این به مستقیماً کمی آثار است. روانشناسی
پرداختهاند.مثاًلمصطفیاحمدمحمددرمقالهایتحت
ازخودبیگانگیدر»همه و لغزشهامرگآوری عنوان
افتادگان«بكت،31ضمناشارهبهفعالیتهایرادیویی،
تلویزیونیوسینماییبكت،ازمفهوم»رنجانسان«در
آثارویبحثمیکند.بهباوربكت،انسان-نسبتبه
موقعیتخود-عكسالعملهایمتفاوتینسبتبهرنج،
غمواندوهعمیقیکهدچارششدهاست،نشانمیدهد.
بهعنوانمثال،برخالفتالشهایمصرانههامبرایاز
بینبردنتمامزندگی،دنبیهودگیچنینتالشیرا
درکمیکندوازتسلیمشدندربرابرآننوعانگیزهها
باید اساس این بر بهطورطعنهآمیزیسخنمیگوید.
پرسیدآیامرگوبیگانگیراهحلمناسبیبرایغلبهبر
مشكالتزندگیهستیانه؟حوریکسماییدرپایان
انتظاردر و باعنوانمرگ ارشدخود نامهکارشناسی
کورانمترلینگودرانتظارگودو32مینویسد:»دراین
نوعی ویژگیهای بین رابطهای پایاننامهمیپرسدچه
تئاتردرایندواثروتممرگوانتظاروجوددارد؟آیا
یكسان طور به فوق نمایشنامه دو در انتظار و مرگ
پردازششدهاند؟نقشنمادهادرانتقالمفاهیمالقاشده
انتظارچیست؟«پیتربروستلدرکتاب توسطمرگو
خودباعنوانمرگوآخرالزماندر»آخربازی«بكتو
و پادشاه ازسرنوشتیک یونسكو،33 میرد« »شاهمی
یکاربابافلیجبحثمیکندکهدرنهایتبهداممرگ
به وکالو هام که حالی در میکند اشاره او میافتند.
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شدتدرانتظارمرگبهعنوانتنهاراهبرونرفتاز
چرخهتكراریوابدیزندگیهستند،برنگریکساعت
ونیمفرصتداردتاتصمیمبگیردآیاحقیقتمرگرا
میپذیردیانه.آنهادرمواجههبادنیاییکهبهآرامی
درسكوتو»بیاهمیتی«محومیشود،بهپوچبودن
زندگیآگاهمیشوندواکنونزمانآناستکهبایدبا

عدمامكانمعنایوجودخویشنیزروبروشوند.
آنچهدراینپژوهشهابهآنپرداختهنشدهاست
چیستیویاماهیتمرگاست.مرگیکهدراینسه
نمونهپژوهشیازآنسخنبهمیانآمدهاست،رویدادی
بیرونیوپذیرفتهشدهاست.سعیدسرشاردرپایاننامه
خودباعنوانتنزلجسموبیانآندرانتظارگودوو
و شكافته را مرگ مقوله بكت،3۴ ساموئل بازی آخر
چراییطالببودنشخصیتهایبكتبهاینمسئلهرا
بهشكلیمتفاوتوجدیمطرحکردهاست.درچكیده
اینپژوهشچنینآمدهاست:»درنمایشنامههایبكت
هرپدیدهایکهنشانگرزندگیاستنشانیازمرگدر
برداردومرگفراخواندهمیشودتاشخصیتهایاوبه
زنده امید شخصیتها، این باشند. نزدیکتر زوال
میتوانند هیچ مبنای بر و است بیشتر ماندنشان
به آنها برایخودفراهمآورند.حرکات اندکی هستی
معنایدقیقکلمهبیانگرفرسایشوتنزلاست،روندی
حادثهای ابتدا آنها سقوط هیچ. سوی به قهقرایی
جسمانیاستکهانسانرابهبدنش،وبدنرابهمادهای
بهنظرمیرسدمرگ تبدیلمیکند. سستوساکن
مطلوبدرنگاهشخصیتهایبكتی،بهبیانیدیگر،سیر
شدنازجهانیاستکهانواعلذتهادرآنشناوراست
میکند. فربه حیوانی جنبههای از فقط را انسان و
محمدآدککهازبعدروانشناسانهبههمینموضوع
نگاهکردهاست،درپژوهشخودباعنواناندیشهطلب
بازی آخر و گودو انتظار در نمایشنامههای در مرگ
ریشههای بررسی به روانشناسانه35 بیوگرافی بكت؛
فضایی ترسیم در نویسنده انگیزههای روانکاوانه
است. پرداخته حاضر عصر انسان به نسبت یاسآور
آدکدربخشهاییازاینمقالهضمناشارهبهدالئل
از ـ حاضر عصر در بشر زیستی و فكری بحرانهای
منظربكت-،بهصورتگذرابهمقولهمرگنیزاشاره

کردهواینبحثراپیشکشیدهاستکهآیامرگ،واقعاً
بشری بحرانهای به دادن خاتمه برای مرحله آخرین

است؟
یافته های تحقیق

بیستم، قرن در نمایش اجرای تازه گرایشهای
نمایانگرمفاهیمجدیدیازهنرهاینمایشیاست.یكی
ازبرجستهتریناینمفاهیمظهورمكتبتراژدی-کمدی
را ما ترس و ترحم تنها نه دست این از آثاری است؛
برمیانگیزاند،کهمارابهخندهوامیدارد.البتهاینمفهوم
علیرغمآنكهمدرنپنداشتهمیشودامامیتوانردپای
را واژه این گرفت. پی باستان یونان ادبیات در را آن
نویسندهرومیآثارکمدیکالتوس)1۸5ق.م(نخستین
به را آن منتقدان بعدها اما برد بكار شوخی به بار
اوروپیدس آثار چون یونانی کالسیک نمایشنامههای
با تراژیک حوادث ظاهراً آنها در که کردند؛ اطالق
پایانخوشرودررومیشوند.در نكتههایخندهآورو
با »تراژدی میگوید نیچه تراژدی و کمدی پیوند باب
درمانپذیر دردهای با کمدی و ناپذیر درمان دردهای
سروکاردارد)کافمن،13۸0:1۶9(.ویاایگلتونمعتقد
تقلیدی، بسیار به میتوان را کمدی و »تراژدی است:
کمترتقلیدیوطنزتقسیمکرد«)ایگلتون،13۸0:12۶(.
بكتکهپاهایشرادردوسویحصارتراژدیوکمدی
گذرادهاست،آدمهاییراتصویرمیکندکهدردورنجشان
مضحکبنظرمیرسند.برخیمیگوینددلیلاینکارآن
کاراکترها، و دارد تعلق پوچی3۶ تئاتر به وی که است
متعلقبهحالحاضروحتیآیندهاند؛آنهاهیچنشانیاز
اجتماعی نه دغدغةشان ندارند. گذشته وابستگیهای
استنهفردی؛معلولوضعیتیبیوزنومعلقدرفضای
نه رسیدهاند. تكراریمضحک به آنها تاریخاند. و زمان
حوصلةاستداللدارندنهحوصلهتكذیب.حتیگاهدر
حدیکشیء،یکوسیله،کفش،بشكه،شنوعینک
پایینآوردهمیشوند.»آدمهایبكتبهاینپنجاهدرصد
شانسامیدوارند.اینیکطنزبكتیاست.آدمهایبكت
میپرسندچطورمیتوانامیدواربودوچطورمیتواننا
بكت اینهمه، با .)90: 1355 )ناظرزاده، ماند؟ امید
درصددنوعیهشداراستنهصدورمانیفستیازوضعیت

موجودبشر.
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بكتمعتقداستدلقکها،انسانهایکاملیهستند
نهبندباز.اومیگوید:»بندباز،متخصصیاستکهجز
که حالی در نمیگیرد. بكار را خود توانایی از بخشی
تخصصی داشتن بدون که است کاملی انسان دلقک،
هم را بندباز یک ادای میتواند آگاهانه بسیار خاص،
درآورد.بكتدردوچرخهنشانههاونمادهاییازبیهودگی
یعنی الكتریسیته، امروزی دوران در را تخصصگرایی
واکنشهای و کنشها آن در باید همگی که عصری
متفاوتیرانشاندهندوازتمامیتواناییهایخودبه
یكبارهاستفادهکنند،مشاهدهمیکند«)لوهان،1377:
211-212(.انساندکارتیکهدوچرخهاشراازدست
دادهاست،چیزینیستمگرآگاهییاشعوریکهبه
حیوانیدرحالمرگ،طنابپیچشدهاست.درجهان
بكت،حرکتبرایآنانیکهقادربهحرکتاند،مسئلهای
شایستةتوصیفدقیقوچهبساتعمقیطوالنیاست.
از ازآنكهجلوهای فضایسكونوسكوتبیش اساساً
ایستاییوبیحرکتیباشد،زمینهسازنوعیبیهودگیو
آدمها بجای اشیاء که اینجاست است. بیانگیزشی
به متمایل را ما فضایی تصورچنین حرکتمیکنند.
پذیرشسكونوسكوتوسپسغیرفعالبودنمیکند.
نقطهایکه»بودنیانبودن«شكسپیریازمسئلهبودن
ما مسئلة نبودن« چگونه و بودن »چگونه و خارج
میشود.درآغازآخربازی،»کالو«باتعدادقدمهاییکه
طول کردن متر به دارد، خویش برگشت و رفت در

صحنهاشارهمیکند:
کالو:تمومه،تقریباًتمومه]مكث[دونهرویدونه،
کوچک یهکپة یهکپه، یهمرتبه، روز، یه و یكییكی،
یهکپةناممكن]مكث[دیگهمنرونمیشهتنبیهکرد،
]مكث[حاالمیرمبهآشپزخونهام،یهمتردرسهمتردر
بزنه. صدام سوت با تا میمونم منتظرش و سهمتر،
]مكث[ابعادعالی،نسبتهایعالی،رویمیزلممیدم
باسوت تا نگاهمیکنم،منتظرشمیمونم دیوار به و

صدامبزنه)بكت،۴۸:13۸1(.
فردیتکهرهآوردومیراثعصرنویناست،قابل
و اضطرابها از بسیاری ریشة که چرا نیست، اتكا
تنهاییهادرهمینمسئلهاست.فردیتتعبیریاست
تابع نیست؛ فردیت اصل در مختلفی دالئل بنابه که

چارچوبهایمشخص با یکجمع به فرد یک شدن
است؛انضمامیکهخارجازارادهاوانجامشدهاست.والتر
تكثیر دوره در هنر هالهزدایی نظریه در بنجامین
مكانیكی،ازارزشهاینمایشیبحثمیکندکهبهجای
ارزشهایآئینیمینشیندوهنررابهحقیقتعریان
زندگیانسانوصلمیکند.ویوجودچنیننگرشیدر
هنررااصیلمیداند.اینهنرنبایدبامسئلههنربرای
هنراشتباهگرفتهشودزیرامنظوربنجامیناینمسئله
نیست.»هنرخودآئینوهنرمستقل،بایدباناسازهای
در را برجستهاش نمودهای آدورنو که هنری سرکند،
موسیقیمدرنشوئنبرگوادبیاتمعاصرخود،کافكاو
بكتمییابد)یزدانجو،13۸3:۸۸(.فردیتیکهبكتاز
آنبحثمیکند،احالهبهبخشیاززمانوحتیمكان
نبودهوغیرقابلاتكااست.وقتیداللتگریاثرهنری
حذفشودوبهجهانبعیدنسبتدادهشود،تنهابخشی
ازصنعتفرهنگیمورداشارهمكتبفرانكفورتخواهد
بودکهنهایتآمالش،مصرفکنندگیاست.فردیتفرد،
پسازآنكهدرقراردادهایاجتماعییااخالقاجتماعی
خالصهشود،درطولزمانتثبیتگردیدهوازپوستة
مسیر طول در معنایی چنین میشود. خارج خود
حرکتیخودمستحیلشده،بهبحرانتبدیلمیشود.
آنجادیگرفردابزاریبیشنیست؛ابزاریکهقراراست
سوختدستگاه»مصرف«راتأمینکند.»بحرانهویت
فیلسوفانهو ازدیدی بكت، نگاه از نیز فردیت زوال و
عدم میشود. بررسی چیستی دانستن و درک برای
امكانمراودهدرجامعةمدرنکهباعثازخودبیگانگی
منجر فردی هویت فقدان به میشود، شخصیتها
بكت، نوشتة بدونحرف« »بازی نمایشنامة میگردد.
هیچ آن در که است اینجنبش نمایشنامه نخستین
گفتگوییوجودندارد،ولیحتیبدونگفتگونیزتمام
عجز بر داللت میشود، اجرا صحنه روی که اعمالی
)رابرتس،13۸5: دارند« یكدیگر با مراوده در انسانها
که هستند بدوشهایی خانه بكت، 30۴(.کاراکترهای
بدونمقصدیدرحرکتیصرفمیکوشند،انسانهایی
کهمعموالًصاحبچیزینیستندوتمامیمالكّیتآنها
محدودبهبرطرفکردننیازهایاولّیةآنهاییاستکه
درسراچهایکور،فقطازیکمسئلههراسدارندوآن
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تا آنان دلیل، همین به است. عیارشان تمام تنهایی
با مراوده برقراری برای امید بارقههای آخرین
شخصّیتهایجفتیاخوددرونیشاندلبستهاند.در
نمایش»درانتظارگودو،ایندو،احتماالًمنتظرکسی
هستندکهانگیزهایبرایادامةزندگیبهآنانبدهد؛یا
دستکممنتظرچیزیکهمعناوجهتیبهزندگیآنان
بدهد.همانطورکهبكتبوضوحنشانمیدهد،آنانکه
از زودتر میورزند، تالش سخت معنا جستجوی در
کسانیکهمنفعالنهمنتظرپیداشدنمعناهستندبهآن

دستنمییابند«)همان:30۸(.
بیهودة تالشهای تمامی عقوبت شیءشدگی،
شخصّیتهایبكتاستوتناقضآنها،بارفتارمعمولی
حالت است. ساخته بدل بیگانگانی به را آنها انسانی،
گفتگوهایشان بودن بیمخاطب و آنها گفتار ماشینی
شكلیقراردادیپیداکردهاستکهبهنشانةبازگشت
بیشازپیشآنانوگرهخوردندرنظامتسلسلیجهان
و بیچون تسلیمشدن و است انكارناپذیر هیئتی در
چرایآنهابواسطةعدمگریزازعاملمنحطزیستیاست
کهجبرحاکمبیمحابادرهرجاکهانسانحضورداشته
باشد،دستورهايخویشرابراومیراند.شایداورمز
شعوروآفرینشدرونیرادرسكوتمیدیدوبمثابةآن،
زندگیاشتماماًدرسكوتیژرفمیگذشتکهبرخود
ومحیطپیرامونشسلطهداشت؛ودرپهنایاینسكوت
نشانههاییازبازگشتبهخویشدیدهمیشد.پسبكت
دستبهخلقانسانهاییمیزندکهبواسطةتعقلشان،
شخصّیتهایيازچرخدندةمكانیزمتئاترنیستند،بلكه
موجوداتیانسانیهستند؛کهوجوددارند.آنهادربستر
قرنواپسزدةازواپسزدگیهایفردی،ارتباطیتوأماً
با و داستانپردازی به عمدتاً و دارند خویش سایة با
رونوشتکشفخویشمیکوشند.نویسندگانپوچگرا،
مثاًل میکنند ارائه را پیشبینیناپذیری شخصیتهای
»ضدقهرماندرآثاریونسكوفاقدویژگیروانشناختیو
اجتماعیاستتابهطرزیغیرعادیونامشخصاهل

ناکجاآبادشود.شخصیتهایبكتدرحد
تكرارزبانیکهروبهاضمحاللاست،کاهشمییابند
وبهعنوانهرگونهتشخیص،نشانههاییازدنیاییکهآنها
راعلیلومتالشیمیکند،ازخودشانبروزمیدهند.

بیهوده بهنظر نیز آنها به هویتبخشیدن بدینترتیب،
میآید«)پرونر،12۶:13۸5(.

اگر پوچگراست؟ یک بكت ساموئل آیا براستی اما
به بكت که سیاقی و »سبک چیست؟ دلیلاش بله،
جهانتئاترعرضهکرد،مبتنیبرتفكریاستکهدر
انواع بر مبتنی و دوم جهانی جنگ از بعد اروپای
نگرشهایفلسفی،مفاهیمیخاصیرامنتقلومعانی
جدیدیازحیاتبشریرامطرحمیکند«)تقیان،13۶۸(.
بكت،جویسرابخوبیمیشناسد،برمبانیفلسفیعصر
خویشوقوفکاملدارد،تاریخرابخوبیمیداندونیزبا
گسترةادبیاتفرانسهآشناست.ازاینروشخصیتهای
آثارشدرارتباطیمناسبباشرایطزمانخویش،در
افوليروانيغوطهورند.»مالويپسازمرگمادرش،در
یكنواخت و آرام بهطرزي و است شده زنداني او اتاق
است نوشته او آنچه قضا، از است. نوشتن سرگرم
مقدمهاياستبروضعکنونياش،توصیفياستازسیر
مادرش« به رسیدن براي او بيثمر طوالني سلوک و
)آلوارز،91:13۸1(.نمایش»درانتظارگودو«،باورود
فكر بچه پسر که وقتی مییابد. خاتمه بچهای پسر
گودو انتظار در آنها که است باری نخستین میکند
هستند،والدیمیرسختپریشانمیشودامامهمنیست؛
گودو آورده: که است خبری دارد، اهمیت که چیزی
امروزنمیآید،ولیفردامیآید.این،نشانیازانتظاری
مقدساست.37میتواناینانتظاررابهامیدنیزتعبیر
کرد.زمانیکهپیغامرسانجوانصحنهراترکمیکند،
از را وگوگوتصمیممیگیرندخود باردیگردیدی
درختبیدحلقآویزکنند.مطمئناًبكتایننكتهرااز
کتابمقدسالهامگرفتهاست،آنجاکهقومبنیاسرائیل
نوحهسرایی موعودشان سرزمین یاد به تبعید در
میکنند؛»کنارنهرهایبابلنشستیمواورشلیمرابهیاد
آوردیموگریستیم...امابربطهایخودرابهدرختانبید

آویختیم«)سیگال:10۶-105(.
درانتظارگودو،زندگیرابصورتیکحضورکمیک
امابیهدفنشانمیدادکهجزاعمالبیهوده،فلسفههای
نومیدانهومرگناگزیر،چیزیدرآندیدهنمیشد.در
منظرهایبایر،دودوستبهنامهایوالدیمیرواستراگون،
منتظرپیغامیکنفرندکههرگزنمیآید.تنهاچیزیکه
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توجهآنهاراجلبمیکندیکزوجمسافراست،پوزوو
مقام تنزل و شدهاند وصل هم به طناب با که الکی
متقابلاربابوبردهرانشانمیدهند.آنهاتنهابخش
ممكنرادرمقابلسكونبیهودهدیدیوگوگونشان
خوش روزهای چون بكت بعدی کارهای میدهند.
تقویت را دریافت این )1957( بازی آخر و )19۶1(
میکنندکهازنظربكت،تجربةانسانیفاقدمعناست.
ایجازهرچهبیشتریزندگیرادر با »کارهایآخرش
آستانهتهیشدنوازدستدادنخوراکفكرییاامید
تولددوبارهنشانمیداد«)چایلدز،121:13۸3(.درآثار
دو با دارد، وجود برده و ارباب میان که جدلی بكت،
شخصیتپوزووالکی،بعدیاستعاریمییابدوطنابی
کهآنهارابههموصلمیکند،ازدیدنمایشی،ایننكته
اجتماعی،حتی بخوبیآشكارمیسازد.»جبرگرایی را
باآنبرخوردشود،کشمكش انتزاعی بهشیوهایی اگر
ما به تئاتر ترتیب، هر به میآورد. بوجود را نمایشی
یادآورمیشودکههمچنانبهعنوانآدابیاجتماعیباقی
بازی« »آخر زمانیکه .)12۴ )بكت،13۸3: میماند«
بكتتوسطپروانهمژدهرویصحنهرفت،3۸اللهتقیان
پروانه کارگردانی به بازی آخر نمایش »دکور نوشت:
مژدهچهرةمردیرانشانمیدهدکهسراسكلتیاست
در او کاسةچشمان و دارد خود با را مرگ مفهوم و
پنجرةاتاقیاستکهنمایشدرآنمیگذرد«)تقیان،
13۶۸(.تقیاندلیلپرداختنبهمقولةمرگدر»پایان
وی مرگ. نه میداند زندگی تقدیس در را بازی«
مینویسد:»آیابكتدرنمایشنامة»آخربازی«انسانرا
پسازمرگتصویرکردهاست؟ازماورایمرگمیگوید؟
.)13۶۸ )تقیان، میگوید« زندگی از بكت هیچکدام.
ادامةحیات، برای بودنشان بیانگیزه آدمها، دلمردگی
و بیهدفی،سكون و مرده،سرگشتگی ترسیمفضایی
و یأس ازسر آدمها در تمایالتجنسی عدم سكوت،
روبررو آدمهایی و فضا با را ما همه و همه ناتوانی،
میسازدکهگرچهبظاهرزندهاند،امادرواقعمردهاند؛

ولیمتوجهمرگخویشنشدهاند.
والدیمیر:یهپااینور،یهپااونور.گورویکزایمان
سخت.یهسرهتویگودال،گورکنفسفسکنان،گور
شپشهارودرمییاره.برایپیرشدنوقتداریم.فضاپر

استازفریادهایما.اماعادتمخدرنیرومندیاست.
باچنیندیالوگی»باردیگر،بهیادکالدرونمیافتیم؛
کهمیگوید:بهمحضاینكهمتولدمیشوید،مردنآغاز
چنین را مرگ بكت .)10۶-105 )سیگال: میشود«
از تاریكی ویرانه، از انباشته »والیت میکند: توصیف
دیدههادورمیشود.اوبهراهادامهمیدهد،اوخودرا
خواهدکشت.بهخاطرمن،منناظرشخواهمبود،من
ناظرمرگاوخواهمبود،پایانزندگیوسرانجاممرگش
که همانطور حال، زمان در دیگری، از بعد یكی را،
را این من که است تصور قابل غیر این میاندیشد،
نمیدانم،مناینراخواهمدانست،یكیپسازدیگری،
باقی چیز هیچ او از مرد، نخواهم من مرد، خواهد او
نخواهدماند،جزاستخوانهایش،منآنجاخواهمبود.از
اوبهجزشن،چیزیباقینخواهدماند،منآنجاخواهم
نمایش مجله )بكت، ندارد« وجود راهی این جز بود،
را دیگری کس فضا، این در میتوان خرداد13۶۸(.
از که یكی اوست. مرگ شاهد یكی که کرد تصویر
مردنشخوشحالنیست،اماازبودنشخوشحالاست.
درتاروپودایننوشته،جملهویاکلمهایوجودنداردکه
نشاندهدبكت»مرگپسند«است.اوتنهادرتالفی
بخاطر افسوس دارد؛ گذشته به که است افسوسی
مجهولماندنمعمایمرگ.چنینمرگینوعیپیروزی
آقای بقول است. مجهوله چند معادالت حل برای
یتیمی انسان، بكت، آثار »در مینویسد؛ احمدزاده
حال در و رهاشده زمان و فضا در که است روحانی
تجزیهشدناست«)احمدزاده(.39درافراطیترینشكل
قضاوت،میتوانمرگرابهمعنای»رهایی«نیزیافت.
بكتسكوتمرگرانوشتهومنتظرانهمیگرید.»بكت،
تهِینیستیرابارقصواژههامیآمیزد.دیگرازرقص
هستیخبرینیست؛اززندگیرازآمیز.همهچیزنشانة
کمترینپسماندةزندگیاست.فقط»درسكوتودر
جنبش،دردبودنحسمیشود«.مابهپایانرسیدهایم،
بهپایانجهان،بهاپوکالیپس!بهنسیان،بهنیروانا!مابه
تابویدیگریرسیدهایم.شایددرغربنیزبهمانندشرق

مرگاندیشیچیرهشدهاست«)صنعتي،۸:13۸۴(.
بكتمتعلقبهنسلمدرن،تاریخرابخوبیمیداند.
برخیاورامتهمکردهاندسیاهاندیشبودهوازسریأس
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ودرماندگی،راهیغیرازمرگپیشرویانسانمدرن
مسیري در بكت قهرمانان ایشان، بهزعم نمیگذارد.
افوليکه افولاست؛ برميدارندکهروبه تدریجيگام
ذات و خویش اصل به انسان برگشت از ناشي
حقیقتپرستاوست.آنهادررشدوروندمتضاديمیل
بهخاکشدندارند.درخاکغلتیدن،رويخاکدراز
این ازخاکمدفونشدن.»بكتدر کشیدن،درتلي
طوراست،پاراگرافهاراحفظميکند،وليازهرگونه
به نثر از تكه هر مينماید. نظر صرف عالمتگذاري
دام در نهایتاً که ميشود بدل کوري تالش و تشنج
)آلوارز،13۸1: میآید« گرفتار فرسودگي و خستگي
122(.بكتاززبانموجوديناآشنانیزسخنميگوید؛
»اینطوراست،جهانپسازمرگراتوصیفميکند.
و گل از انباشته جهاني در و خوابیده دمرو موجودی
تاریكيبهپیشميخزد.اوبادردورنجبسیارهموارهبه
از پر گوني ویک قدم پانزده ده بار هر جلوميخزد،
کنسروهايساردینویکدربازکنرابهدنبالخویش
زمزمه خود با ميرود پیش که همچنان و ميکشد
ميکند»چونچون«»چونچون«ميگویمآنطورکه

ميشنوم«)همان:125(.
باالیی تمثیلگری قابلیت از بكت شخصیتهای
برخوردارند.اودرخلقوچینشآدمهاونیزتعریفنوع
ارتباطآنهاباهم،کمالظرافتودقترابكاربردهاست.
یا بیماران پیران، دنیای بكت، نمایشنامههای »دنیای
معمولی فعالیتهای از خارج مكانهای در بیکسان
جامعهاست،دنیاییکهدرآننورزندهوروشن،نفوذ
روی مورفی است: تحرک کم یا سكون دنیای ندارد.
صندلینشستهوبطوردائممیجنبد.مالونرویتخت
در هام و نل، ناگ، است. منتظرمرگ و درازکشیده
ای آه در ویلی مرگ. حال در و ملولاند بازی پایان
)کامیابي، میرود فرو زمین سینة در خوش روزهای
13۸۶(.آدمهایبكت،نهتنهاشوقیبرایزیستنندارند
نگه دردل را روزهایخوش آن،حسرت از بیش که
شوق ایجاد برای کافی تحرک فاقد آنها داشتهاند؛
میکنیم فكر که باشد دلیل بههمین شاید زندگیاند.
آنهابرایمردنخلقشدهاند؛بكتبانشاندادنخلقو

خویانسانها،ازمادعوتنمیکندمثلآنهاباشیم.

یونان تراژدیهای قهرمانان بین مقایسهای اگر
آوریم، عمل به بكت نمایشی آثار قهرمانان با باستان
بود. خواهیم متفاوت جهانبینی نوع دو متوجه
دوران شخصیتهاي جنس از بكت شخصیتهاي
را کالسیک عصر انتظارات پس نیستند. کالسیک
با مقایسه در مانندها، فرد »این نمیسازند. برآورده
شخصیتهایتراژدیهاییونانوتئاترکالسیکقرن
و درباری شاهزاده، پادشاه، خدا، نیمه که اروپا هفده
قهرمانهستند،ساده،ضعیف،رنجکشیدهودرپایان
نامیدهایم« ناقهرمان خطزندگیهستندکهماآنهارا
برای )همان(.درنمایشنامهمالونمیمیرد،یکراوی
نخستینبارتوفیقمییابدسرگذشتخودرانقلکندو
نوشتاروحادثةخویشرابرهممنطبقسازد.اوخواستار
مرگاستامانمیداندچگونهبهایناتاقرسیدهودر
نیز اثر ازعنوان آنمدفونشدهاست.همانطورکه
برمیآید،یگانهعاملپیوستگیاثر،مردنمالوناست.او
بارنجومصیبتبسیاردربسترخویشدرازکشیده،هر
ازگاهیباخرتوپرتهایشورمیرودوآنهارابهکمک
عصاییقالبواردورخودجمعمیکند.اودرعینحال
مینویسد؛نوشتن،یگانهسرگرمیوتنهاروشاوبرای
کشتنوقتورفعماللناشیازانتظاربرایپایاناست.
»اثردرحالیبهپایانمیرسدکهلیدیپدالنیكوکار،
سموئلوبیمارانتحتمراقبت،ویرابرایسفرتفریحی
بهجزیرهایمیبرند.درآنجاسموئلپرستار،مشاعرش
راازدستمیدهدوبایکگزلیکدومردرابهقتل
میرساندولیدیپدالرامجروحمیکند.سپسسموئل
بابیماراندیوانهامامطیعخویشبهجانبدریاروانه
میشود.همچنانکهقایقبهدرونتاریكیشبمیلغزد،
میمیرند« هم با همراه مالون خالقش و من مک
)آلوارز،101:13۸1(.»مالوننمونةشخصیتياستکه
دراغمابهسرميبرد،دایرةواژگاناووفلسفةوجودياش
بهنگاهيتیزبینانهدرلحظةمرگميماند.درپایاناثر
دریکهمآغوشيباتجسمهايخویشدرانحطاطيواال
»نامناپذیر« اثر، در »اما« و ميرود فرو مرگ کام به
حتياینریسماننیزگسستهميشود«)آلوارز،13۸1:

.)113
انواع با بكت میشود روشن الوتریا نمایشنامه در
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وکلیسایی- یونانی،هلنی - اروپایی ادبی رویكردهای
بهخدمت را عاریتی فضایی اثر، این در او آشناست؛
میگیرد؛»ویكتورکراپ،بریدهازخانوادهونامزد،بریده
اززندگی،بیشغل،بیآرزو،بیمنش،وحتیبینقش،
وارثقهرماناولیهبكتاست.اوبلكورابهیادمیآورد؛
شخصیتی»عاطل«وامگرفتهازتصنیفچهارمبرزخاز
رقص )نوعی نوارواطوار از اندیشهاش که الهی کمدی
اسپانیایی(تاهمراهی،هیچگاهبكترارهانكردهاست«
است؛ قهرمان ضد یک اثر قهرمان .)1377 )استاژه،
ظاهرش اما ندارد دورهکالسیک قهرمانان از نشانهای
فراترازانسانعادیاست.عاجزیکهخودرادراتاقی
مردة او تصمیم؛ یک برای اراده فاقد میکند؛ حبس
بیتحرکیاست.درنمایشنامهدرانتظارگودو:»پردهباال
میرود.صحنه،ویرانهایاستبایکدرختبدونبرگ
این در که است چیزی تنها درخت، آن. انتهای در
است ممكن نیست، معین زمان دارد. وجود برهوت
دیروزیاصدسالآیندهباشد.ازبیندوولگرد،اولیرا
میبینیم،استراگونیاگوگوسعیداردپایشراازچكمه
بیرونبیاورد.درحالیکهوالدیمیریادیدیدومین
ولگردودوستاوواردمیشود.اولینجملةاو:هیچكاری
برایانجامدادننداریم...استراگونشبگذشتهرادر
زدهاند. کتک را او ناشناسی افراد و گذرانده گودالی
صحبتدربارةکتکخوردن،آنهارابهیادخشونتمردم
میاندازدوتأسفمیخورندکهچراآنهادرسال1900،
آنگاهکههنوززیبابودندوآبورنگیداشتند،خودشان
راازباالیبرجایفلبهزیرنینداختهاندو...گوگوودی
فكر به دو هر لحظه یک میشوند. رفتن آمادة دی
اما کنند، حلقآویز درخت به را خودشان میافتند
پشیمانمیشوند.بیحرکتمیمانند...گوگوپیشنهاد
میکندبرایهمیشهدستازانتظاربردارندیاخودکشی
روانشناسانه، رویكردی در )کامیابي،13۸۶(. کنند«
چنیناظهارنظرمیشودکه:»گودویبكتهمانندپدر
نمادینالکانفاقداحلیلبهعنوانقدرتاصلیومقصود
نهاییاست.درعوضاومالکقانونجهانیکسترسیون
است،کهمعنایآنانفراد،عزلتوناکامیدرتمایالتو
خواهشهاست«)همانمنبع(.»چشماندازانتخابیبكت
اتفاقینیست.برجایفلکهدرسال1۸۸9کاملشد،

گواهنمادینیازتواناییواقتدارمردقرنبیستماست.
اگردوولگرددالآنمدلولفرضشوند،سیروحرکت
نماد میتواند جوانی سالهای ابتدای در آنها نافرجام
گودو آیا )همان(. باشد« بیستم قرن انحطاط و مرگ

پایانزندگیژانرکمدیرانشانمیدهد؟
رعایت آثارش در آریستوفانس۴0 که قوانینی از
میکند،پایانکمدِیبرگرفتهازخواستههایتماشاگر،
خصوصاًلذتهایپیشپاافتادهآنهاست.برعكس،بكت
انتظارهای آگاهانه است، پیشتاز نویسندهای آنكه با
بكت میکند. آب بر نقش را مخاطبهایش متداول
دلیلیبرایخندیدننمیبیندچونهمهچیزدرحال
فكرکنیم تنهاچیزعجیبآناستکه است. سكون
و سكوت بازیدر آخر نمایش است! جدی چیز همه
سكونآغازمیشود.»بایکسمفونیسكوتوپژواکی
ازگودودرجاییکهدوشخصیتاصلینمایش)همو
کلو،یکجفتمشابهدیگر(سعیمیکنندتاازیكدیگر
جداشوند.قهرماننمایشپیروازکارافتادهاست.همان
طورکهنلدرپایاننمایشمیگوید؛هیچچیزمسخرهتر
ازاندوهنیست....«)سیگال،مجلهنمایش:10۶-105(.
ناب وضعیت از باشكوهی استعاره آخربازی، در بكت
»هام:چه میپرسد: ازخود هام ارائهمیدهد. تئاتری
است. جریان در چیزی کلو: میگذرد؟ چه میگذرد؟
بهترازایننمیتوانواقعیتزمانتئاتریرابناکردکه
همدالوهممدلولباشد.درحالگذروسپریشده،
ناملموسوگریزناپذیر«)پرونر،115:13۸5(.بكتدر
میدهد. نشان را بشری امروز موقعیت بازی، آخر
شخصیتاصلینمایشنامهکوروافلیجاستوپدرومادر
اونیزکهفاقدپاهستند،دردوبشكةحملزبالهزندگی
تماماً نمایشنامه این تأثیر که است عجیب میکنند.
و کیف احساس نمایش این حاصل نیست. نومیدانه
و »سكون کراپ، نوار آخرین نمایش است. بیکیفی
بیتحرکیشخصیتسالخوردهايرابهنمایشمیگذارد
کهدرحالمرورنوارهایضبطشدةقدیمیاست.بحث
بكتپایانزندگیاست،امادرنسخةفرانسویاثر،تأکید
باموهای برمرگ»نیازجنسی«است.دختریجوان
مشكی،درلباسیسفید...امادخترپسازآنكهکراپ،
منزجر و شرمگین میکند، صحبت او با گستاخانه
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زندگی باشد، خاطرات پرشورترین این اگر میشود.
این است. بوده امیدی و شور هر از خالی گذشتهاش
شكلازواپسنگریمبهم،تصویرینادرازیکزن،در
همهآثارنمایشیبكتاست:خاطرهایبسیارقدیمکه
محوشدهاست«)سیگال،مجلةنمایش:10۶-105(.
درنمایشروزهایخوشزندگی،وینیازکمربهپایین
دفنشدهوجنسیتویپنهانشدهاست.ایننمونه
موضوع این ببرد. لذت نمیتواند که است انسانی
بینهایتاندوهباراست.درپایانخوش،»نگرشکمیک
میسازد. مردود را ناامیدکننده چشمانداز این موقتاً
پایانخوش،بهعنوانواقعیتیساختگی،نهتنهاشادی
دوباره، تولدي از لذت با بلكه راجشنمیگیرد، تولد
برحقیقتمرگومشقتزندگیغلبهمییابد« موقتاً

)همان(.
ازحقیقت بكت،بخشی ازشخصیتهای هرکدام
بیرونازذهنیتفردیاست.درنمایشهمةافتادگان،
که هستیم سومي دست انسانهاي دنیاي شاهد
نميدانندفرقانسانزندهبامردهچیست؟!آنهاکهسیر
نشدهاند،خودوپیرامونشانرادرجهنميشبیهجهنم
دانتهميیابند.هیچامیديبهفرداندارند.آنهاازریا،دو
از را آنها رویيوسكوتکشیشانمينالندکهچگونه
جهنميميترسانندکهبرايآنها،ایندنیاجهنمتراز
جهنمآنهاستوتمسخرکنانبهتفاسیرکشیشهامبني
برنجاتبشرازظلمگوشميسپارند.بكتانسانهارا
مأیوسازخدامعرفيميکند.هرکهقويترباشد،پیروز
دنیاوهرکهضعیفترباشدفناءدردنیاست؛والبتهاو
در نمیپسندد. برقش و زرق همه با را دنیایي چنین
نمایشخلواره،گفتگويمرديبازنخویشونیزپدر
انگار میشنویم. را است مرده پیش سالها که خود
مرد این نميتواند. اما بپرسد او از چیزي ميخواهد
دوستداردایدهها،نفرتومحبتخودرادرداستاني
خیاليعینیتبخشدوازآنقصهالهامگیرد!اماهیچگاه
این در بكت کند. تمام را داستان نميشود موفق
نمایشنامهواحتماالًدرسایرآثارش،همچنانبهاصول
خاصيوفاداراست.اوبجایآنكهازکلمهوجملهبراي
بیانمقاصدخویشمددجوید،ازحاالت،اشیا،خیالو
جـو، آره نمایش در ميگیرد. کمک طبیعت حتي

پیرمرديرامیبینیمکهدراتاقخودمحبوساست.او
درحالرفتنبهجایياست؛متحیرازواقعهايمتفكرانه
برتختخوابخودتكیهزدهامازخمزبانزنشآرامشاش
راازاوسلبکردهاست.زنشیكریزحرفميزندوجو
رامتهمميکندآدمخیالبافياستحتيدرباورشبه
ميکند فكر دارد، دیگري معشوق که جو، زِن خدا.
سیر خیالخویش در دائم کهچون است جوانساني
سخن جواني دختر از او است. بيخاصیت ميکند،
میگویدکهخودراکشتهودرآخرینلحظاتزندگياش،
شنهايساحلرامشتکردهاست.خاصیتقرصهایي
تادیگر کهخوردهاست،درصورتاشهویدامیشود
جو، باشد. نداشته وجود او براي نجاتي ساحل هیچ
مردياستکهدربرابرمعضالتجامعهچیزيجزدعا
خواندننميداند.شایدجوبراياینکاردلیليداردکه
زنشآنرادرکنمیکند.جویکقدماززنخویشدر
حسابرسياعمالشجلوتراست.شایددلیلدعاخواندنش
گذشتهاش اعمال براي توجیهي هیچ که است آن
نميیابد.زنجوباحرارتحرفميزنداماوقتيجودر
مقابلحرفهاياوسكوتميکند،ميخواهدبگویدنه
نیز آنها به پاسخ که است، تكراري حرفها این تنها

تكرارياست.
درنمایشمتنهاییبرایهیچ،داستانازاینقرار
است:پیشرویشخصّیتدرتنوتندرزنجیر.زنجیر
درحرکت.منآگاهمبهوتازشمارشُمهرهایزنجیرو
نهایت در که است آن قطعة به قطعه مكانیزم برآورد
خستهازاینتكراربیهوشمیشودودربستریروانه
تلقی امور  از وجزئي بازگشتنشحتمی که میشود
تكاپو حال در نیز دائماً که تغییرات »این میشود.
و کنش کشاکش، در هم با تقابل دلیل به میباشند،
واکنشبیدادهاییكسرهدرهمتنیدهراسرمیدهندو
گرفتارازاینكهواژگانیمختصبهحالوروزخودپیدا
نمیکنندواین،ازآنروستکهبرایمنروحینما،
پیوستمناسبیدرطیقرونساختهنشدهاستوما
یكسرهدرابداعمدفونیم«)نجفي،13۸7(.کاراکترهای
بكتاززندگییكنواختغربیخستهاند.بكتمیخواهد
بافرارازقواعدشناختهشدهبازی،بهانسانهاهشدار
بامرگ تفاوتی برایخودساختهاید اکنون آنچه دهد
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ندارد.
مرگشخصیتهایبكتپایانیکچیزوآغازهیچ
چیزاست؛پایانیکبدبختیوبس.پاکشدنپیشو
ریختگی بهم و مدرن انسان باورهای زندگی، از پس
ریختزندگیوعدمپاسختاموکاملبهنیازهایمادی
در بشر زندگی بحرانهای پایدار، شكلی به معنوی و
عصرحاضررارقمزدهاست.انسانمدرندربحرانهای
و انسان طبیعِت تخریب است. آمده گرفتار مختلفی
طبیعِتطبیعت،هماهنگیزیستکاملراازمیانبرده
وانسانرابهناکجاآبادروانهکردهاست.انضمامانسان
بهماشینوبتون،ویرابهمعنایپیشینازهدفهایی
چونجاودانگی،سعادت،تكاملوعقالنیتدورکردهو
ویراغریبانهدروادیبیانتهاییبهنامناامیدیرها
محصول بكت شخصیتهای همه تقریباً است. کرده
چنینوضعیتیهستندومگرچنینانسانیجزمرگو
خودکشیچارهدیگرینیزدارد؟دراندیشةموالنا،مرگ
واقعیتزندگیاستنهپایانحیات؛خودآگاهیموجود
زندهازسفربیانتهایخویش؛سفریجاودانه.اساطیر
بودند شده تبدیل مسیحی اسطورههای به که یونانی
پسازرنسانس،ازحیاتعینیوذهنیبشرنیززدوده
شدند.پیشازعصرماشینیسم،»مردندرعینزیستن
وزیستندرعینمردن«واقعیتزندگیبشربود.تفكر
پیرامونمرگدرحینزندگی،آغاززندگیواقعیبشر
در زندگی. بیهدف گذران مرگ، به آگاهی نا و بود
چنینآوردگاهی،سهمرحلهمرگعبارتبوداز»مرگ
آگاهي،ترسیاعشقبهمرگوتفكربهمرگ«.ظهور
اینسهمرحلهدرانسان،ویرادرحرکتیروبهجلوبه
سمتیکزندگیبانظموتعریفشدههدایتمیکرد.
اینمراحلدرانتهابهآرامشیابدیمیانجامید.وقتی
ایننظمبرهمخوردوماشینجایانسانوانساندر
و گردید آغاز اضطراب عصر گرفت، قرار مرکزهستی

انسانمضطرببكتیزادهشد.
از پس بشر زندگی رشد به رو شدن اجتماعی با
خوی و خلق و ارزشها جایگزینی و صنعتی انقالب
ماشین، و تكنوکراسی۴1 فئودالیسم، بجای بورژوازی
شكل را بشر ذهنی چارچوب که پنجگانهای مراحل
از شكوه مرگ، پذیرش انكار، از: شدند عبارت میداد

زندگیوچانهزني.شخصیتهایبكتدرمرحلهپذیرش
مرگمتوقفمیشوندودیگرنمیتوانندبهمرحلهنهایی
برسند.دلیلعمدهآنبیمعناییومعناباختگیتدریجی
مرگ، به شرقی فرهنگ غالب نگاه اما است. بشر
نیست. نومیدانه و کننده مضطرب رماننده، ترساننده،
مرگپایانهیچچیزنیست.جهانپیشوپسازمرگ
فناپذیریدل بهچیز مولوی انساِن مثاًل است. روشن
نمیبندد.ازخودشیفتگيپرهیزمیکند؛فروتناستو
رنجراآغازاخالقمداریمیپندارد.تقویتارتباطباخدا
وعشقافزاییبهذاتخداوندیوباوربهوجودجهانی
همین البته است. انسان همین شاخصههای از دیگر
در وی و مینشیند موالنا دل بر آرزویی انسان،چون
اعتراف که آنچنان میسوزد. آن به رسیدن حسرت

میکند:
ــهر ــرد ش ــت گ ــراغ همی گش ــا چ ــيخ ب دی ش
كــز ديــو و دد ملولــم و انســانم آرزوســت
مــا جســته ايم  می نشــود  يافــت  گفتنــد 
ــت ــم آرزوس ــود آن ــت می نش ــک ياف ــت آن گف

»رولومي«نداسرمیدهدزندگيکنیدوازجهان
مادیلذتببریدزیرادراینصورتاستکهازمرگ
بكت شخصیتهای که چیزی هراسید. نخواهید
خواستهاندآنکننداماچونناکامگشتهاند،ناامیدشده
وبهپوچیرسیدهاند.اگرانسانآوارهوغریبشرقیبه
هیچیمیرسدانسانبكتبهپوچیمیرسد.رولومیبر
اینباوراستکهتجلیعشقدرغربرامیتواندرمیل
جنسی،اروس،فیلیا،ومهرورزیخالصهکرد.امامولوی
عشقراجوردیگرمیدید.اگرشخصیتهایمولویرابا
شخصیتهایبكتمقایسهکنیممتوجهخواهیمشددر
حیاتزیستیهردونوعانسانتفاوتیوجودندارد.آنچه
آنهاراازهمجدامیکنددغدغههایشاناست.درجهاِن
یگانه پاییز« در »بهار همچون مرگ و زندگی موالنا،
همچون مرگ و زندگی بكت، جهان در اما گشتهاند
»زمستاندرتابستان«.بهباورمولوی،علتاصلیترس
است. دنیوی لذات به بشر وابستگیهای مرگ، از
قهرمانانبكتدرزندگیمادیهمدراوجنیستنداما
طالبانشكستخوردههمینوادیاند.رنجهاییکهبشر
از بخشی اصل در میکند، تجربه خویش زندگی در
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»مرگ«استوچنینانسانیهرگزبهپوچینمیرسد.
بایدعلتپریشاناحوالیوحسرتانسانهایبكترادر
جنسدغدغههایشانجستجوکرد.بهباورمولویکسی
کهآرامشوحضوردارد،جانشبهکلازاضطرابخالی
از الهامآرامشرا میشود.مدرنیتهمیخواستمنابع
خطاهایکبرآمیزکلیساییمنزهکنداماسرازناکجاآباد

درآورد.انسانبكتزایشچنیندورهایاست.

نتیجه گیری
کنه دریافت و زندگی به نقادانه نگاهی با بكت
بحرانهایبشر،دوریاززندگیرابرایشخصیتهایش
تجویزمیکند.اواصرارداردشخصیتهایشبیشازاین
بهزحمتنیفتند؛زیراازایننوعزندگی،چیزیعایدشان
نخواهدشد.واقعیتهاییکهبرآمدهازدلتاریخانسان
غربیاستدرایراننیزقابلتعمیماست؟اینبهانهکه
مكان یک مختص و داشته جهانی پیامی بكت آثار
نیست،بیشتربهیکشوخیشبیهاست.بكترهیافت
تحوالت تاریخ، از یكسره را خود دریافتهای هاو
اجتماعی،نظامسیاسیوفكریغربمیگیرد.دراین
دیگر جوامع در میتواند چگونه مسئله این صورت،
تعمیمدادهشود؛جوامعیکهدرتاریخودیگرعرصههای
فكری،علیرغمداشتنزمینههایمشترکانسانی،کاماًل
ایران، اجتماعی تحوالت از کدامیک است؟! متفاوت
یاکدام عمیقاًشبیهتحوالتاجتماعیفرانسهاستو
همین شبیه ایران، دینی و فكری نهادهای کارکرد
مسئلهدرفرانسهاست؟هنرمندانیکهتالشمیکنند
بدونتوجهبهاینمباحثاساسیوصرفاًباایندلیلکه
بلكه نیست هستیشناسانه مباحث جوهر »مصادیق،
شبه تحلیلهای تكرار به است«، آن تبیین و تفسیر
فرانسویوغربیادامهدهند،راهبهخطامیبرند.نقیض
ادعاییادشدهدرایناستکه؛بیاییدانسانهایبكت
راازمكانوزمانشانجداکنیم.درآنصورتآثاربكت
چهوضعیتیخواهندداشت؟ایضاخطاهایترجمةآثار
بكتبراینمغلطهنویسیپرطمطراقمیافزاید.بعضیاز
مترجمانتأکیددارندآثاربكتترجمهناپذیرند؛بهدلیل
بكارگیری در بكت فرد به منحصر شیوه و زبان آنكه

ظرفیتهایزبانی،حرفاولوآخررادرتكمیلمعانی
ومفاهیممیزند؛نهقصهکتاب.برایبكتتغییرزبان
حیاتیاستواصاًلچنینتغییری،درزندگیقهرمانان
آثارشبسیاربارزاست؛بازیزبانی.درنمایشنامهمالوی،
آنچهواگویهمیشودمهمترازخوِدروایتاست؛درروند
داستان،طرحداستانیمحومیشود.درآثاربكت،مرگ
روند به وی میشود؛ آغاز بیانشده اولینجمالت از
طبیعیوقوعمرگهااعتقادیندارد.مرگراآنگونهکه
دلیل میکند. آفرینی باز است داستانی فضای اقتضاء
طرح برای بیشتری مجال وی که است آن کار این
ازهرنوع دغدغههایشبدستآورد.وقوعمرگپیش
را بیستم قرن در بشر بحرانی دیگری،وضعیت کنش
نه زندگی، بر ترجیحمرگ حالجیخواهدکرد.دلیل
پسندیدهشدنمرگبرزندگیاستبلكهبهاینخاطر
استکهزندگیدستنیافتنیترومرگدستیافتنیتر
شدهاست.ویمعتقداستبزرگترینقربانیبشردر
تراژدینوین،هویتانسانیاست؛وزندگیبرایانسان

بیهویتچهمعنایخاصیدارد؟هیچچیز.
همچنانکهنویسندگانیونانیدرخلقتراژدیهای
تاثیرگذار،هدفیفراترازیکروایتداشتهوبهدنبال
تحولشخصیتیبودند،بكتنیزازتصویریاروایتقصه
مرگانسانها،قصدیفراترازصرفاًبهتصویرکشیدن
مرگخواهیانسانهادارد.اگرقراراستجهاِنبكتدر
ایرانخوبدریافتودرکگرددبایدبهالزاماتتاریخی،
فكریوفرهنگیایراندقتشود.آنچهچارچوبفكری
وذهنیایرانیراشكلمیدهدمعانیبرآمدهازدلتفكر
تاریخیخصوصدرنظرگاههایدینی-عرفانیاست.
نهایتدرکنارچنین نیزدر نقادانه رویكردهای حتی
اینجایگاهها، به توجه بدون جریاناتیهستشدهاند.
شبیهگردانیمرثیههایبكتدرایران،بیثمروصرفاً
در مرگباوری است. خواهی مدرن پز روی از عادتی
فرهنگایرانی،نقطهرهاییازبحرانهایزندگینیست
فرهنگ در و است آن بر غلبه برای مبارزه آغاز بلكه
نه میگردد متولد میشود کشته آنكه ایرانی، نمایش
مرده.روشنشدناینمفاهیم،میتواندبهفهمبیشتر

آثاربكت،بخصوصدرایرانمنجرشود.
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پی نوشت
1. Descriptive Research
2. Theory
برای فرهنگی انقالب عالی شورای جمله از مرکز چندین .3
ساختنوپدیدآوردننظریههایمتناسببافرهنگایرانو
پردازی« نظریه »گروه عنوان تحت هایی کارگروه اسالم،

تشكیلدادهاند.
۴.برایمطالعهبیشترمراجعهشودبه:چیستینظریهوچگونگی
ساختنظریهوتدوینآن،پایاننامهکارشناسیارشدرضا
علیمحسنی،دانشگاهآزاداسالمیواحدگرگانـ13۸7و
علوم در کاربردی های نظریه ساخت برای مفهومی مدلی
اجتماعی:چگونهدنیایمعنابخشیکارورزانواندیشمندانرا
علوم شناسی روش فرد، دانایی دهید،حسن پیوند هم به

انسانی،سالشانزدهم،پاییزوزمستان13۸9
5. Culler, Jonathan )1977) Literary Theory. Oxford 

University Press 
۶.گرچه»نظریه«اندیشمندانیچونمولویباتعریفامروزین
قابل نظریه چارچوب در دقیقا اما نیست سازگار »نظریه«
طرحاست.موالنابهمسالهکاهشترسازمرگاندیشیده
استاماآنراساختمندنكردهاست.اودرمثنويبهعواملی

اشارهميکندکهباعثتقلیلترسميشود.
Rollo May .7 پدررواندرمانياگزیستانسیالیستها

https://fararu.com/fa/news/192135/مرگ-از-منظر- .۸
موالنا-به-روایت-مصطفي-ملكیان

9.برایمطالعهبیشتر:مرگازنگاهمولوي-شهبازمحسني-
فصلنامهعلمیپژوهشیزبان.دانشگاهآزادسنندج.زمستان

91
10. Dying
11. Kübler-Ross
ناظرزاده فرهاد ـ بكت ساموپل آثار فلسفی های زمینه .12

کرمانی،مجلهدانشكده،شماره5سال1355
13. Epistemology
عامه باور اسالماست. از پیش به متعلق اَرداویرافنامه .1۴
اُخروی. حیات و قیامت روز درباره اسالم از پیش ایرانیان
به سفری که است ساسانیان زمان موبدان از یكی ویراف،
جهانباقیکردهوازآنگزارشیارائهمیدهد.شبیهکمدی

 )Dante Alighieri: 1265-1321)الهیدانتهآلیگیری
15. Eros 
16. Thanatos
17. Delusion 
18. Will 
19. Woe 

20.خدایامرابابالیعشقآشناکن/یکلحظهنیزمرابیدرد
مگذار

Hippolyte.21.یكیازاساطیریونانی
Medea 22.ازاساطیریونانی

23. Thanatology 
 Jantzen Grace, )2004) Foundation of violence, .2۴

Routledge, London. pp.IX – )ترجمهصنعتی(
25. frize 
26. FpFari
27. Aut
28. Ubu
29. Unamono 
30. Sisyphos 
31. Mustafa Ahmad Mohammed )2017) Trips of 

Death and Alienation in Beckett’s All That Fall. 
Department of English and Literature, Faculty of 
Arts, Isra University, Amman, Jordan

دانشگاه وثوقی، افضل و شیبانیان مریم راهنما: استاد .32
انسانیدکترعلی ادبیاتوعلوم فردوسیمشهد،دانشكده

شریعتی:139۴
33. Peter Brüstle )2003) Death and the End of Time 

in Beckett's Endgame and Ionesco's Exit the 
King. University of British Colombia. Drama 
301

نور پیام دانشگاه آغداش، محمدی محمد راهنما: استاد .3۴
استانتهران،1397

35. Adek, Muhammad )2014) Preoccupation with 
Death Wish in Samuel Beckett’s Plays Waiting 
for Godot and Endgame: A Psychobiography. 
English Department, Andalas University

3۶.تئاترپوچینامیاستبرایمجموعهنمایشنامههاییکهدر
دهه1950درپاریسرویصحنهآمد.

37.بكتدردیداریباآقایدکترکامیاببراینمسئلهتأکید
کردهوقبولکردهاستکهانتظارنوعیتقدیسمدرناست.
3۸.ایننمایشدرسال13۶۸رویصحنهرفت.مرحومپروانه
مژدهدرآنسالایناثرراکارگردانیکردهاست.جالباست
بدانیمکارگردانیادشدهدرزندگیخویشچندینباراقدام

بهخودکشیکردهبود!
39.نمایشفروردین1379

۴0.اولینکمدینویستاریخادبیاتیونانی.ویمسیریغیر
مسیرسوفوکل،اشیلواوروپیدسرفت.

41. Technocracy
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کتابنامه
آلوارز،آ)13۸1(بكت،مرادفرهادپور،تهران:طرح

نو
تاریكی، با احمدزاده،علیرضا)1379(جنگعبث

مجلةنمایش،شمارهفروردین
استاژه،آلن)1379(تئاتریاتجربهایبرون،مازیار

مهیمنی،مجلةنمایشآذرماه
اسمیت،جیمز.ال)1377(ماهیتوانواعملودرام،

منصوربراهیمی،انتشاراتفارابی
اروپیدس،)1359(هیپولیتوفدر،محمدسعیدی،

بنگاهنشروترجمه
ایگلتون،تری)13۸0(نظریهادبی-عباسمخبر-

نشرمرکز
بهزاد، تئاتر،فرامرز برتولت)1357(درباره برشت،

شرکتسهامیانتشاراتخوارزمی
گودو: انتظار در بازی آخر )13۸1( ساموئل بكت،
تئاتربمثابهمتن،مایكلوارئون(بهروزحاجیمحمدی،

ققنوس
پرنده، یک دستها دور در )13۶۸( ساموئل بكت،

جاهدجهانشاهی،مجلةنمایش،خردادماه
پرونر،میشل)13۸5(تحلیلمتوننمایشی،شهناز

شاهین،نشرقطره
تقیان،الله)13۶۸(آخربازی،مجلةنمایش،خرداد

ماه
نشر پیتر)13۸3(مدرنیسم،رضارضایی، چایلدز،

ماهی
تئاترمعناباختگی، و رابرتس،جیمز)13۸5(بكت

حسینپاینده،فصلنامةهنر،شماره3
به«اهتمامتوفیقسبحاني،هاشم،روزنه

ناظرزادهکرمانی،فرهاد)1355(زمینههایفلسفی
مجله کرمانی، ناظرزاده فرهاد بكت، ساموئل آثار

دانشكده،شماره5
هولناکترین بكت معماي )13۸7( سمیه نجفي،
فاجعةمعنويبشر)پایاننامه:استادراهنما:عبدالحسین

الله(
نیچه،فردریش)13۸۴(دربارهمرگومرگاندیشان،

داریوشآشوری،ارغنون.2۶و27

هیوم،دیوید)13۸۴(رسالههاییدربابخودکشی
وبیمرگیروح،مهیارآقایی،ارغنون.2۶و27
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