مرگ باوری در آثار ساموئل بکت
عبدالحسین الله

*

تاریخ دریافت۹۸/6/۱8 :
تاریخ پذیرش۹۸/9/1 :

چکیده

از کنشهای غالب شخصیتهای آثار ساموئل بکت «مرگپیشگی» یا «مرگباوری» است .آنها یا در انتظار مرگ هستند و یا
خودکشی میکنند .این شخصیتها که از ادامه زندگی در جامعه مدرن دلسرد و مایوس گشتهاند ،برای رهایی از بحران عمیق
زندگی ،مرگ را ترجیح دادهاند .توجه به مرگ از عصر تراژدیهای یونان باستان تا به امروز ،بنمایة آثار بسیاری از نویسندگان،
شعرا و فالسفه بوده است .از جمله آنها میتوان به مولوی شاعر ،فیلسوف و عارف نام آشنای ایرانی اشاره داشت .با استفاده از
نظام فکری مولوی در خصوص مرگ ،ابتدا این مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس مرگباوری در در دو فرهنگ شرق
و غرب ارزیابی شده و روشن خواهد شد مرگ باوری در آثار بکت چه کنش و ماهیتی دارد؟  دلیل خودکشی و مرگباوری
شخصیتهای آثار بکت چیست؟ آیا قصد بکت ترویج مرگ و نیستی است یا وی هدفی سازندهتر را در زندگی بشر دنبال
میکند؟ مسلما توجه به یافتهها و باورهای مخاطب در ایران  از جمله تأثیری که شخصیتهایی چون موالنا در نظم فکری مردم
ایران دارند ـ میتواند به درک عمیق آثار بکت در فرهنگ نمایش ایران منجر شود .بر این اساس روش تحقیق این پژوهش
تحلیلی ـ توصیفی ۱خواهد بود.

کلیدواژهها :بکت ،تراژدی ،مرگ ،مولوی ،تئاتر

* .استادیار ،عضو هیئت علمی فرهنگستان هنرEmail: lalehhosein@gmail.com                                                                              .
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چارچوب نظری
نظریه ۲یا ذهنیتی مستخرج از یک فرضیه است که
پایه تحقیقات همسنخ و یا متناسب دیگری است .در
سنت پژوهشی غرب و شرق ،شیوههای متفاوتی به کار
گرفته میشود؛ مث ً
ال اگر نقد و نقادی ریشه در ادبیات
کهن فلسفی و ادبی غربی دارد ،حاشیهنویسی و تفسیر،
شیوههای رایج و غالب جهان شرق است بر این اساس و
بنابر دالئل متعدد تاریخی  -بخصوص در پژوهشهای
مربوط به علوم انسانی ،بیشترین نظریههای ثبت شده
متعلق به نظریهپردازان غربی هست 3.اما آیا همه این
نظریهها ،برای بکار گرفته شدن در پژوهشهای مربوط
به حوزههای فکری بخصوص در جهان شرق مناسباند؟
مث ً
ال در بررسی مفهوم مرگ ،کدام نظام فکری غربی
بیش از نظام فکری مولوی و یا عالمه طباطبایی کارایی
بهتری دارد .عدم توجه به چنین نظامهای فکری ،به
بهانه نداشتن قالب نظریه در آنها بیان میشود در
اینصورت باید پرسید مگر قالب نظریه چیست و چگونه
بوجود میآید؟ نظریه بکار گرفته شده .در این پژوهش از
نظام فکری مولوی اخذ شده است ،پس ضروری است
توضیح داده شود چگونه چنین نظامی میتواند به عنوان
یک نظریه بکار رود ۴.نظریه با نظر متفاوت است« .نظر»
دیدگاهایی شخصی است عمومیت نیافته است اما
«نظریه» با طی مراحلی ،میتواند عمومیت یافته و بکار
گرفته شود .جاناتان کالر در نظریه ادبی ۵بطور مفصل به
این مسئله پرداخته و ضمن برشماری آفت های مطلق
انگاری نظریه ،راههای ساخت نظریههای جدید و
ضرورت انجام این کار را یادآور شده است .به زعم او،
اکثر مواقع نظریه ،پرداختن به فعالیتی علمی است تا
یک موضوع تبیین و تحلیل گردد .نویسنده از جمله
آفتهای نظریه را زیادی آنها و شباهتهای بیش از
حدشان به هم دانسته و این مسائل را تضعیف کیفیت
نظریهها میداند .او متذکر میشود استفاده از نظریات
منتسب به الكان ،باتلر ،آلتوسر و اسپيواك  در متون
پيچيدة پسيكوآناليز ،سياسي و فلسفي ،بواقع نوعی
کسب اعتبار برای مقاله است .او به ريچارد رورتي اشاره
میکند که از ژانر جديد قرن نوزدهمی سخن به میان
آورده است؛ برههای از زمان كه نه ارزيابي صفات نسبي

است؛ نه تاريخ نظري است و نه فلسفه اخالق و یا
پيشگوئي اجتماعي؛ بلکه نوعی یکپارچگی مابین همه
آنهاست .مباحث حوزههای مختلف فکری بدین دلیل
تبديل به نظريه ميشوند كه نوع نگرش و استداللهاي
مطرح شده در آنها را براي كساني كه در اين حوزهها
پژوهش نميكنند جهت بدهند .نظريهها زمینههایی
میسازند که پژوهشگر بتواند با تکیه بر آنها ،درباره حوزه
تخصصی خودش بهتر بنویسد .از نظر نویسنده ،اصلي
ترين تأثير نظريه زير سؤال بردن روال متعارف تفکر
است .نظريه معموالً انتقاد چالش طلبانهاي است از عقايد
مبتني بر خرد متعارف؛ تالشی براي اثبات آنچه كه
بعنوان خرد متعارف مرسوم نشده است؛ آنچه از مباحث
این کتاب برگرفته میشود این مسئله اساسی است که
میتوان از بافتهای فکری و استنتاجات عقلی یک نظام
فکری ،نظریه ساخت ولو اگر چنین نظریهای تا بحال
ثبت نشده باشد .نظریه جنسیت فوکو ،چیزی نیست جز
تأویل و تفسیر او از همین موضوع در تاریخ .نظرية اقدام
انديشهورزی است که عقيدهای را به چالش کشیده و
عقیده دیگری را به کرسی مینشاند .نظریات اندیشه
نمیسازند بلکه اندیشههای ساخته شده را تکمیل
ی اندیشهورزی بين حوزههای
میکنند .پس ،نظريه نوع 
مختلف است؛ گفتماني با تأثيرات بيرونی و خارج از
حوزه مربوط به خود؛ تحليلي است انديشهورزانه؛
كوششي جهت درك محتواي یک نوشته و تحلیلی برای
بررسی اندیشههای یک عقل سليم كه قرار است طبيعي
دیده شوند .تمام نظریههای شناخته شده ،ابتدا یک
فرضیه بودند؛ شبیه نگاهی که مولوی به مسئله مرگ
دارد.
مولوی در اشعار خویش ،با بهرهگیری از داستانی
تمثیلی ،به تبیین نگاه خویش پرداخته و حکم به مطلوب
و یا نامطلوبی نکتهای میدهد؛ نگاه مولوی گزارهای است
که بر اساس مجموعهای از شرایط زمان و مکان ،بر
مبنای مشاهده و تجربه تدوین و تعمیم مییابد 6.موالنا
همچون دیگر عرفا بر آن بود که لذتجویی مفرط در
دنیا ،ترس از مرگ را فزون میکند .اندیشه موالنا در
برابر اندیشه «رولو مي» 7قرار دارد .وي توصیه میکند
طوری زندگي كنيد که تا جای ممکن از جهان مادی
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لذت ببرید؛ زیرا در این صورت است که از مرگ نخواهید
هراسید .دز نزد وی ،تجلی عشق در غرب را میتوان در
میل جنسی ،اروس ،فیلیا ،و مهرورزی خالصه کرد.
منظور او از میل جنسی اشاره به نوعی کارکرد زیستی
است که فراتر از کارکرد وظیفه گرایانۀ تولی ِد مثل است.
وی بر این باور بود که تمایالت جنسی انسانهای اولیه،
رجحانی بر دیگر نیازهای طبیعیشان ندارد .موالنا معتقد
بود نزدیکی به خدا ،سکینه قلب انسان است و انسان هر
اندازه بیشتر به سوی او برود ،ترس از مرگ كاهش
8
مييابد .ملکیان در باب مرگاندیشی نزد موالنا
میپرسد؛ آيا مرگ در انديشه موالنا  پايانبخش زندگي
است يا ارزشبخش زندگي؟ به باور او دو تلقي وجود
دارد؛ «مرگ كاري نميكند جز اينكه به زندگي پايان
ببخشد» و «حضور مرگ يعني غياب زندگي» .تلقی
دوم ،مرگباوری را مقدم بر زندگی میداند .اين دو تلقي،
در سه بيت از مثنوي آمده است:
آن يكــي ميگفــت خــوش بــودي جهــان
گــر نبــودي پــاي مرگاندرميــان
آن دگــر گفــت ار نبــودي مــرگ هيــچ
ِ
جهــان پيــچ پيــچ
كــه نيرزيــدي
خرمنــي بــودي بــه دشــت افراشــته
بگذاشــته
ناكوفتــه
و
مهمــل
مرگ همان سکرات و آخرین خودآگاهی موجود
زنده از سفر بی انتهای خویش است؛ «مردن در عين
زيستن و زيستن در عين مردن» 10اندیشیدن به مرگ
در حین زندگی ،آغاز زندگی واقعی است و ناآگاهی به
مرگ ،گذران بی هدف زندگی .پس از بلوغ فکری و
اندیشیدن به هستی ،سه مرحله مرگ عبارتند از« :مرگ
آگاهي ،ترس يا عشق به مرگ و تفكر به مرگ» .به باور
كوبلر راس ۱۱مراحل پنجگانه مرگ عبارتند از :مرحله
انكار ،مرحله پذیرش مرگ ،مرحله چانهزني ،مرحله
افسردگي و در نهایت مرحله تسليم .با مطالعه مثنوی
میتوان نگرش کلی موالنا در نشان دادن راههای کاهش
از مرگ را سراغ گرفت .همچون؛ دل نبستن به هیچ
چيز ،پرهیز از خودشيفتگي ،فروتنی ،رنج بردن ،اخالق
مداری ،تقویت ارتباط با خدا و عشقافزایی به ذات
خداوندی و باور به وجود جهانی ديگر.

مــرگ بــی مرگــی بــود مــا را حــال
بــرگ بــی برگــی بــود مــا را نـــوا
به باور موالنا ،ریشه اصلی ترس از مرگ ،وابستگیهای
بشر به امور دنیوی است .رنجهایی که بشر تجربه میکند،
در اصل بخشی از «مرگ» است.
زمــردن پــارهای اســت
دان کــه هــر رنجــی ُ
جــزو مــرگ از خــود بــران گــر چــارهای اســت
چــون ز جــزو مــرگ نتوانــی گریخــت
دان کــه ک ّلــش بــر ســرت خواهنــد ریخــت
جــزو مــرگ گــر گشــت شــیرین مــر تــو را
دان کــه شــیرین میکنــد ُکل را خــدا
کسی که سکینه قلب دارد نیکو سرشت است و
جانش از اضطراب خالی.
پیــش تُــرک آیینــه را خــوش رنگــی اســت
پیــش زنگــی آینــــه هــم زنگــی اســت
آنکــه میترســی ز مــرگ انــــدر فــرار!
آن زخــود ترســانی ای جــان هــوشدار!
روی زشــت توســت ،نــه رخســـا ِر مــرگ
جــان تــو همچــون درخــت و مــرگ بــرگ
مرگاندیشی نه تنها باعث رکود و رخوت در زندگی
نمیشود که باعث زیبایی حیات بشری است .این تفکر
متعلق به یک دین نبوده و شامل همه ادیان آسمانی
است  .
زنگیــان گوینــد خــود از ماســت او
رومیــان گوینــد بــس زیباســت او
ِ
جــان وجــود
چــون بزایــد در جهــان
ِ
اختــاف بیــض و ســود
پــس نمانــد
اگر بکت در ایران به عنوان فردی ملحد یا اقال الئیک
شناخته میشود ،مولوی نزد عام و خاص ،عارفی معتقد
به خداست .در این صورت این پرسش مطرح است که
چرا و چگونه میتوان با نظام فکری فردی خدا باور و
مومن به تحلیل آثار فردی ملحد پرداخت؟ آثار بکت ما
جهان شخصیتهای بکت
را با سه حوزه روبرو میکند؛
ِ
جهان خو ِد بکت و باورهای او  -حقایق تاریخی و
ِ
اجتماعی .دلیل اشتباه برخی از پژوهشگران در این
خصوص ،آن است که ایشان سه مسئله یاد شده را از هم
تمیز نمیدهند .جهانی که بکت میآفریند الزاماً جهانی
نیست که مطلوب وی باشد .آثار او آینهای است از
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واقعیتی که وی حساش کرده است؛ بکت از بحرانهای
عظیمی بحث میکند که انسان در جوامع صنعتی با آن
روبروست .شخصیتهایی که در آثار وی ،جهانی فکری
و باورمند را بازآفرینی میکنند ،تابع حقایقی هستند
برگرفته از تاریخ و جامعه؛ نه حاصل باورهای نویسنده.
ناظرزاده در مقاله کوتاهی 12مینویسد« :آیا بکت که از
فیلسوفان مخالف اللهی و ضد اللهی مایه گرفته است
خودش به خدا اعتقاد دارد؟ این سؤال جواب واضحی
ندارد .جواب عجیب آن ،این سؤال است :آیا مردی که
تمام عمرش را صرف تفکر در وجود خدا کرده است و
شاید به اندازه هر زاهد و پیشوای مذهبی راجع به خدا
خوانده ،اندیشیده و نوشته است و سؤال مهم او از زبان
آدمهای داستانش این باشد که آیا خدایی هست،
میتواند بی خدا باشد» (ناظرزاده .)۱۳۵۵:۹۶ ،وی اضافه
میکند« :هافمن داستانهای بکت را کندوکاوی در
شناختشناسی 13و نمایشنامههای او را اندیشهورزی در
مسئله امکان وجود خدا میداند» (همان منبع .)۹۰ :باید
به یاد سپرد بکت همچون موالنا از انسان و بحرانهایش
سخن میگوید و در پی چارهجویی برای حل چنین
دغدغههایی است .بکت همچون موالنا ،بحرانهای انسان
را در فضایی داستانپردازانه شرح و بسط میدهد .پس
چرا نتوان آثار بکت را با نظام فکری مولوی تحلیل
نمود؟!

مقدمه
در بررسی ادبیات کالسیک یونانی ،قرون وسطی و
عصر حاضر ،دریافتهای متعددی از مقوله «مرگ» به
چشم میخورد؛ که مضامین بسیاری از نمایشنامهها را
بوجود آورده است .در این پژوهش ضمن اشاره به جایگاه
مرگ در تراژدیهای یونان باستان و قرون وسطی ،به
مقوله مرگ در آثار مدرن نمایشی خواهیم پرداخت .با
بررسی جایگاه مرگ در آثار ساموئل بکت و تطبیق آن با
آثار کالسیک ،این آثار از حیث محتوی مورد ارزیابی قرار
خواهند گرفت تا خواننده بتواند سیر استکمالی نقطه
آغاز مقوله «مرگ» تا پایان آن را به لحاظ تاریخی در
یابد .این بررسی تفاوت نگرش انسان به مقوله مرگ در
عصر باستان با نگرش انسان در عصر حاضر را نشان

خواهد داد .هدف اصلی پژوهش ،بیان همین مسئله
است     .
«مرگ» ،بزرگترین دغدغه بشری است که
روشنگری در خصوص آن به تغییرات اساسی حرکت
جوامع در تاریخ منجر شده است .ارداویرافنامه و کمدی
الهی دانته 14،دو اثر بزرگ تاریخ هستند که قهرمانان آن،
دست به سفری خیالی میزنند تا از آنسوی حیات ،از
دوزخ و برزخ و بهشت ،اخباری را گرد آورده و به بشر
هدیه دهند؛ تا بشر تکلیف خود در زندگی این جهانی را
نیک بداند .هدف از نگارش این دو اثر ،تبدیل شکاکیت
بشر نسبت به مرگ و تبدیل آن به یقین است .یادآوری
مرگ در ادیان و کتب مقدس آسمانی ،بزرگترین تذکر
به بشر است تا وی این جهان را پایدار و جاودانه نپندارد.
اگرچه مرگ در علومی چون زیستشناسی و فیزیولوژی،
صرفاً یک رخداد فیزیکی و فعل و انفعاالت و تجزیه
عناصر حیاتی بشر است اما این مسئله در سیستم فکری
بشر آن گونه نیست .نگاه غالب در نظامهای فکری ،ترس
از مرگ به معنای اتمام اهمیت حیات مادی است.
«مرگ» مخوفترین حادثة حیات بشری در این گونه
نگرشهاست .بزعم فروید ،اگر اوج اروس ۱۵یا عالقه به
زندگی ،لذت جنسی است ،اوج دیگر بال حیات بشری
یعنی تاناتوس ۱۶،خشم و مرگ است .در ادبیات دنیا  ،
مرگ ،حادثه شادیآوری نیست .بشر ،حاضر نیست حتی
مرگ یک برگ درخت را با شادی بیان کند! فعل
«کشتن» میراثی قابیلی است و از سوی کسانی که به
حیات بشر نگرشی نوع دوستانه دارند ،تقبیح شده است.
این نگرش تمایلی جهان شمول است .در بینش یونانی،
انسان اسیر تقدیر خویش است .انسانی که با چنین
تقدیری مبارزه کند ،دچار موقعیتی تراژیک میشود ،اما
انسانی که آن را بپذیرد ،به فضایی عرفانی نزدیک
انسان
میشود .تسلیم ،راه انسان عارف و مبارزه ،راه
ِ
تراژدی است .اولی در پایان راهش جذب کل میگردد و
دومی در برخورد با کل خرد میشود و درهم میشکند.
جهان
«عارف از حالت بیگانگی و وحدت با همه چیز به
ِ
عمیقاً
شخصی جذبههایِ خویش میگریزد .اما انسان
ِ
تراژدی حقیقت نفس خود را در لحظة ستایش و رفعت
راستین آن از کف میدهد؛ که میتواند بگوید کجا قلمرو
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زندگی است و کجا قلمرو مرگ؟» (رکنی.)43 :1385،
سنکا ،شاعر رومی ،در مالمت انسانهایی که به
مبارزه با تقدیر خویش برخاستهاند ،میگوید« :بر فرض
که حال را طوالنی کردید ،تا کجا پیش خواهید رفت؟
زاری چرا؟ مسالت چرا؟ رنجی تحمل میکنید که
حاصلی ندارد .از فکر استجابت دعاهاتان دست بردارید.
امر الهی از پیش مقدر است .فرمان الهی ثابت و تغییر
ناپذیر است و اجباری ابدی و نیرومند اعمالش میکند.
سرنوشت شما سرنوشت کل مخلوقات است ،خلق
گشتهاید تا مقهور این قانون باشید .این سرنوشت برای
پدر ،مادر ،اجداد و هر که قبل از شما میزیست نیز به
همین گونه بود و برای آن کس که زین پس بیاید نیز
ي و مهرگان.)65 :گاهی بشر
جز این نخواهد بود» (احمد 
آنجا که از درک هستی عالم مستأصل میشود ،همچون
نیچه آرزوی مرگ میکند .این تمنا در مقابل شوق به
هستی است؛ شوقی که نزد چنین انسانهایی سخت
بیاعتبار و بیمعناست .نیچه برای انسان آرزوی مرگ
میکند ،چرا که در نظر او ،انسان فاقد نیروی مبارزه با
حقایق لخت و عریان هستی است؛ حقیقتی که بزعم او
تلخ و یأسآور است .در نگاه او« :تراژدی به آوازی گوش
فرامیدهد که گویای توهمی که فرد در آن ،وراء خود
پرتاب میشود .به همسرایان دیونیزی که بدون استفاده
از تصاویر ،مغاکی را نمایان میکنند که افراد کماکان از
آن زاده میشوند .مادران ،وجود گویای هستة درونی
17
موجوداتاند .نیچه مادران وجودی را با نامهای توهم
اراده یا میل 18و اندوه 19یکی میانگارد؛ که در واقع ،سه
نام برای سه مغاک تراژدی است .رویارویی با مغاک
دیونیزی ،خود ،خطر بدبینی را به همراه دارد ،یعنی
همان منفیبافی خرد در برابر زندگی« :بهترین ،آن است
که خارج از دسترس ماست»« .به دنیا نیامدن ،نبودن،
هیچ بودن» و بعد از آن ،بهترین آن است که «مرگ زود
فرا میرسد» .این بدبینی یا خطری که در نتیجة خیره
شدن در ژرفنای دیونیزی شکل میگیرد ،این تخطی که
خود را به منزلة حقیقت نمایان میکند ،این وحشت از
پوچی هستی ،همان چیزی است که تراژدی بر آن چیره
میشود« .هنر بهمنزلة نیروی منجی و التیامبخش ،از
طریق تراژدی ،قدرت مطلق اراده را نمایان میکند:

زندگی ابدی که علیرغم مرگ و نیستی ،قدرت زایش
دوباره را از دست نمیدهد» (رکنی.)101 :1385 ،
ادبیات عرفانی شرق ،آغوش خود را برای دردمندی باز
کرده و آمادة پذیرش مرگ میشود .انسان شرقی مایل
نیست دل به این دنیا ببندد ،چرا که جهان را پایدار
نمیداند .بر این اساس آرزوی درد و فقر آرزویی پسندیده
است .به قول فضولی:
یــارب بــای عشــقیله قیــل آشــنا منــی
20
بیــر دم بــای عشــقدن ائتمــه جــدا منــی.
این همان شوقی است که در نگرش شرقی؛ در طلب
مرگ و حتی نوعی دیگر از مرگ یعنی شهادت ،مواج
است .فقر در نگرش عرفانی شرق ،نوعی درجة تعالیبخش
است .بینیازی و استغنا ،نه به معنای آرزوی داشتن ،که
به معنای تمنای نداشتن است« .مسئلة رنجبردن و
معماي رنج بردن تا پاي مرگ گريبانگير نيچه بود،
همان سان كه قب ً
ال ذهن يونانيها را فراگرفته بود .نيچه
از تجربه وحشت و ارعاب وجود عارضیمان خوب آگاه
بود و در گنجينههاي فرهنگ هلني در پي توجيه و راه
حل ممكني ميگشت كه راهگشاي اين معماي
شگفتانگيز انساني باشد» (مورنو .)276 :1384 ،در نزد
اروپیدس ،زندگی آدمی از تولد تا مرگ ،سراسر رنج و
اندوه است و انسان یک لحظه هم در این جهان آسوده و
بی غم نمیتواند زیست .به عقیده وی ،هنگامی که مرگ
سراغ آدمی میآید ،مگر دنیایی فرخندهتر و سعادتمندتر
در انتظار او خواهد بود؟
آثار ادبی اولیة بشر دست کم در عرصة نمایشی ،نه
در تحسین طبیعت و زیباییهای فراوان و خدادادی آن،
که در ناراحتی و غم از دست دادن داشتهای گرانبهاست.
جدی تذکار بشر به اندوه مرگ ،غمنامهها
نخستین قالب ّ
و تراژدیهاست .مرگ قهرمان تراژدی انسان را آمادة
پذیرش هر نوع پند پسینی قرار داده و دعوت به تحول
شخصیتی میکند .در بینش یونانی ،هیچ چیز به اندازة
مرگ ،انسان را متوجه ناپایداری جهان نمیکند .سوای
اخالقگرایی ،میتوان نشانههایی از حسابگری
سیاستمدارانه را مالحظه نمود .صاحبان قدرت یاد
گرفتهاند چگونه از ترس بشر بهره برند و وی را مطیع
خود سازند .حسن صباح با خوراندن تریاک ،پیشقراوالن
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خویش را به كام مرگ میفرستاد و به آنها وعدة بهشت
میداد .تراژدی ،واقعهای ساختگی است که میخواهد
جدیبودن مرگ را گوشزد کند .در تراژدی ،مرگ از آن
رو مهم است که میخواهد انسان تزکیه شود .تراژدی با
مرگ قهرمان پایان میپذیرد؛ اما طی مسیری که در آن
کمترین سهم را خود دارد ،به مرگ طبیعی نمیمیرد،
بلكه کشته میشود .کشته شدن قهرمان تراژدی گاهی
بقدری فجیع است که بطور کامل بازگو نمیشود .در
تراژدیهای یونان ،هیچکس به اندازة خود قهرمان،
مقصر نیست ،اما حیله و مکر خدایان نیز از نظرها پنهان
نیست .نویسندة یونانی ،انسان را در فهم کشمکش انسان
و خدایان کوه المپ ،معلق نگه میدارد .از سویی اذعان
میدارد خدایان المپی بخیل و حسودند و از سوی دیگر،
همیشه آنها را پیروز میدان میکند.
سنکا این مسئله را به چالش کشیده و به انسان
گوشزد میکند مبارزة او با مرگ عبث و بیثمر است:
«گایس سزار از ویاالتینا میگذشت که مردی از دستة
زندانیان بیرون آمد ،مردی که ریش خاکستریاش تا
سینه میرسید و به تمنا میخواست مرگ را به او ارزانی
دارند .سزار گفت :چه میبینم! مگر تو اینک زندهای؟ این
پاسخ آن کس است که مرگ نزد او آرامش باشد .تو از
مرگ میهراسی .مرد میگوید :میخواهم زندگی کنم،
چرا که هنوز سودای انجام بسیاری کارهای گرانقدر در
سر دارم .از پشت سر انداختن وظایف زندگی بیزارم،
وظایفی که با اشتیاق و صداقت انجامشان میدهم .حتماً
شما بهتر از من میدانید مرگ نیز از جمله وظایف
زندگی است .از انجام این وظیفه سرباز میزنید ،چرا که
آنچه مجبور به انجاماش هستید به محاسبه درنمیآید.
زندگی هرچه باشد باز کوتاه است» (اميراحمدي و
مهرگان .)70:1384 ،مرگ ،گاهي برای غلبه بر چیزی
و نابودی چیز دیگری است .رستم فرزندش را میکشد تا
ارادة مردم در تقابل با اقتدار پادشاهی پایدار بماند.
اسفندیار کشته میشود تا دین بهی جاودان بماند.
هیپولیت 21خودکشی میکند تا انتقا ِم بیتوجهی فدر را
بگیرد .مدهآ 22بچههای خود را میکشد تا خیانت شوهر
بیوفایش را پاسخ گوید .بشر ،برای آرمانی دستنیافتنی
میمیرد؛ هر اندازه کوچک و بزرگ باشند ،هدفِ مرگ

نیز کوچک و بزرگ میشود .مرگ با شکوه دلیری برای
حفاظت مرزهای یقین و ایمانش کجا و خودکشیهای
برخاسته از دغدغههای فردی امروزین کجا؟! هیلن در
کتاب تراژدی و ملودرام ميگويد« :انسان تراژدیک ذاتاً
«منقسم» است و انسان ملودراماتیک ذاتاً کامل.
آنتیگونه نمیتواند بدون تخطی از قانون مدنی برادرش
را به خاک بسپارد .اورستس و هاملت نمیتوانند بدون
ارتکاب قتل ،انتقام مرگ پدر خویش را بگیرند .مکبث
نمیتواند بدون نقض آن قیود اخالقی که برایش
محترماند ،به تاج و تخت دست یابند» (اسمیت:1377،
 .)206تقدیر در بینش یونانی ب ه قدری بیرحم است که
حتی پدر را به دست پدر ،بچه را بهدست مادر و شوهر
يرساند« .جفری بررتون
را بهدست همسر بههالكت م 
وضعیت تراژیک ازلی را بهصورت فرد یا جامعهای که در
سراشیب سقوط و انهدام قرار دارد ،تعریف میکند.
بررتون تأکید میکند مرگ انسانی بزرگ در حادثة
سقوط هواپیما به یقین تراژدی محسوب میشود ،اما اگر
لرانی کشته شود ،کیفیت
او در حادثة مسابقة اتومبی 
تراژدیک مشکوک بهنظر میرسد .تصور کنیم همین آدم
از روی دوچرخه پرت شده باشد؛ کل مفهوم تراژدی بر
باد میرود .بررتون دربارة نقص تراژدیک مینویسد:
«مفهومی متفاوت که برای آن نمیتوان واژهای دقیق
تعیین کرد .جامعه یا یک نوع ،بر اثر نقص خاصی که
مانع تطبیق آن با تغییرات پیش آمده میشود ،منقرض
میگردد .عیب یا نقص ارثی یا ضعف شخصیت یا
معمولترین مورد در تراژدی به حساب میآید ،فرد را به
مرز فاجعه نزدیک میکند» (کورمن.)107 :1385 ،
زایش دوبارة تراژدی اواخر قرون وسطی است؛ گويی
تراژدی یونانی حرفهای ناتمامی داشته است که
شکسپیر ،مارلو ،جانسون و کرنی ميبايست آن را
بازگویند .این بار قهرمان تراژدی نه بهدست دشمن ،که
به دست خود کشته میشود .او درصدد است خود را
کشته و یا در موقعیت مرگ قرار دهد؛ تا همة معماها را
یکجا با خود دفن کند .شکسپیر در آنتونیوس و کلئوپاترا
نگاهی تراژدیک به مرگ دارد:
پروکولوس :دست نگه دارید ،بانوی واال مقام! به یک
چنین دیوانگی دست نزنید ،که منظور ما نجات شماست،
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نه گزند.
کلئوپاترا :چه؟ مرا از مرگ هم محروم میدارید که
حتی به سگهای جان کننده ارزانی داشته میشود؟ ...
ای مرگ کجایی؟! بیا و مرا در بر گیر! بیا ،بیا .ملکهای را
بجوی که به تنهایی معادل است با یک فوج گدا و کودک
نوزاد (شكسپير.)185 - 184 :1363،
کلئوپاترا :اگر جان و تن به این آسانی از هم جدا
شوند ،پس آغوش تو ،ای مرگ همانند معشوق است که
میفشرد و با این حال ،آرزو کردنی است .ایراس ،چه
خوب آرمیدهای .این گونه رفتن به ما میگوید دنیا ارزش
وداع هم ندارد (شكسپير.)196 :1363،
گاهی خبر مرگ آنقدر دردناک است که انسان را به
هذیانگویی وامیدارد:
اتللو :امیلیا هم این دم مرده( .اشاره به دزدمونا که
کشته است) .شاید آمده خبر مرگ کاسیو را بدهد .داد و
فریاد بلند بود .های! دیگر نمیجنبد؟ آرام مانند گور.
بگذارم امیلیا تو بیاید؟ آیا خواب است؟ گویا باز میجنبد.
نه! چه کنم که بهتر باشد؟ اگر امیلیا داخل نشود با زنم
حرف خواهد زد .زنم! زنم! کدام زن؟ من زن ندارم .آه!
تحملکردنی نیست .ای ساعت نحس! اکنون باید قرص
ماه و آفتاب با هم گرفته تمام در سیاهیشود و زمین از
هرزة این هول بر شکافد (شكسپير.)112 :1364،
انسان هر چه پیش میرود ،بر فزونخواهی این
جهانیاش افزوده و تا آنجا پیش میرود که روح خود را
میفروشد تا جاودانه بماند؛ غافل از آنکه او بدون روح،
موجودی عبث است .هر چه توجه او از آسمان گرفته
شود ،نگاهش به زمین بیشتر میگردد .مارلو از جمله
کسانی است که متوجه این مسئله شده و هشدار
میدهد:
فاستوس ... :آری فاستوس برو طبیب باش و از برکت
هنر خویش بر ثروت مادی خویش بیفزای و دارويی برای
یکی از این همه دردهای آدمی یافته و نام خود را
جاودانی ساز ...اما آیا توانستهای به آدمی زندگانی
جاودان بخشی یا مردهای را دوباره به عالم حیات
برگردانی؟ پس تا چنین توانایی در تو نباشد ،در این
پزشکی عظمت و افتخاری نباشد و از این رو ،از طب نیز
چشم بپوش و این همه سخن را جزو اباطیل بشمار!

(مارلو.)29 :1388 ،
اقتدار کلیسايی که به جای اقتدار خدایان کوه المپ
در عرصة حیات بشری نشسته بود ،وجه تمایز قرون
وسطی با دورة یونانی است .شکاکیت و معماهای
پیشینی که از دورة یونانی آغاز و جریان فکری هومری
را توسعه داده بود ،در دورة نوزايی ،تفکر مسیحیت را نیز
در کنار خود حسکرد .به چالش کشاندن معمای مرگ
تنها با اتمسفر هومری میسور نبود ،بلكه این بار رأس
مثلثی محسوب میشد که در آن بینش هومری ،سنت
مسیحیت و فردانیت یا عقالنیت سه رأس آن را شکل
میدادند؛ این نگاه تثلیثی ،توسط جیمز جویس ایرلندی
آفریده شد؛ ترکیبی از قهرمانان اسطورهای یونان و
اسوههای مسیحیت:
فاستوس :قدری انجیل رژم را به دقت مطالعه کنیم.
پاداش گناه مرگ است .عجب! و اگر بگويیم در ما
هیچگونه گناهی نیست ،خود را گول زدهایم .اگر چنین
باشدبه ارتکاب گناه مجبوریم و مرگ ما حتمی است
(مارلو.)1388،
کاپولت :آه خدایا! بدنش سرد است .خون در بدن
ندارد .دست و پایش خشک شده ،او مدتی است که
مرده ،لبهایش کبود شده .مرگ مثل یک تیکه یخ
سراسر بدنش را احاطه کرده (همان.)193 :
رومئو( :در گورستان پس از مرگ ژولیت) ای بدبخت
در اینجا بخواب! بسیاری از مردان در حال مردن احساس
خوشبختی کردهاند .همیشه در حال مرگ برقی از
میشود
خاموش
و
میزند
خوشبختی
(شکسپیر.)2121356::
رومئو :آه ژولیت عزیز! برای چه هنوز آنقدر زیبایی!
هیوالی مرگ هم عاشق توست .میخواهم کنارت باشم
و از این شب تاریک بیرون نخواهم رفت .میخواهم برای
همیشه در کنار تو باشم( .شكسپير.)231 :2536 ،
آرمانهای انسان عصر تراژدیها فرا جهانیاند؛ بر سر
این آرمانها میمیرند ،اما بیش از آنکه خود از آن نفع
برند ،دغدغههای جهانیشان (هدیه آتش به بشر ،عدالت،
فانیبودن جهان ،شرف ملی ،اصالت عشق و )...پیروز
میشوند .با گذشت زمان این آرمانها خصوصیتر و در
مقایسه با آرمانهای قبلی بیمعنیتر (تنهایی ،حسادت،
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یشوند .انسان معاصر بر سر چیزی میمیرد
ناتوانی و )...م 
که مضحک است .هر چه مرگهای پیشین با شکوه و
فاخرند ،مرگهای معاصر ماللآور ،مضحک و حقیرند.
صحنة مرگ هکوپ کجا و صحنة خودکشیهای رایج در
دورة معاصر کجا؟ آیا میتوان گفت با گذشت زمان،
زندگی بشر از حماسه به مضحکه تبدیل شده است؟ آیا
با ِ
مرگ آرمانهای بزرگ ،مرگهای حماسی نیز مردهاند؟
از زمان یونان باستان به بعد ،وجود هستی انسان بهعنوان
«وجودی از قافله عقب مانده» ،به دليل متوجه بودن به
زمان و زمانگرایی ،مرگ را به آگاهی بدل کرده و چنان
كه هایدگر اذعان میدارد ،آن را در افقهای وجودی
خود جای داده است زیرا به باور ایشان«:مرگ مطلقاً
امکانگرا است .مرگ نمیتواند فهمی به زندگی دهد و
اگر بخواهیم واقعیت و حقیقت امر را بیان کنیم،
نمیتوانیم منتظرش بمانیم .برعکس ،مرگ آیندهای را
که نشان گذشتهای است در حالی که بهصورت سوزناک
و تلخی نابود میکند ،هرگونه درکی را که برای زندگی
الزم است از میان میبرد» (.)Mournier, 1999: 112
«مرگشناسی» 23شاخهای از حوزة مطالعاتی غربی
است .جنتسن 24در کتاب بنیادهای خشونت مینویسد:
«گزینش مرگ ،عشق به مرگ و آنچه برای مرگ است
در نوشتار هومری و افالطونی و در تمامی قرنهای
حکومت مسیحی ،مشخصة غرب بوده و بخصوص در
دوران پست مدرنیته ،اشکال مرگباری پیدا کرده است»
(صنعتي .)5 :1384 ،در فاصلة دو جنگ جهانی ،نظر
اندیشمندان غربی بیش از پیش به مقولة مرگ جلب
شدهو مقاالتی منتشر کردهاند .تفاوت بارز اندیشهمرگ
در غرب با شرق ،در نوع نگرش انسان به مرگ است؛ از
وجوه بارز آن ،میتوان به هراسناکی مرگ در فضاهای
داستانی اشاره داشت .دراکوال و مجموعهای از داستانهای
مربوط به این نوع فضاها ،بيانگر آن است که احتماالً
مرگ در تقابل با زندگی است .مرگ در ادبیات و باور
مشرق زمين ،جایگاه ویژ های داشته و تفاسیر مختلفی را
طرح نموده است؛ هم میتوان برای آن معادل عرفانی
یافت ،هم تمامکنندگی و پایان .قصههایی چون شیرین
و فرهاد ،لیلی و مجنون ،اصلی و کرم ،نمونهای از این
نگرش آنجهانیاند؛ که نشان میدهد وصال واقعی پس

از مرگ است« .نظامی در خسرو و شیرین ،جلوههایی از
دوران زندگی خویش با همسر «آفاق قبچاقی» را به
نمایش در آورده و در بخش مربوط به خودکشی و
مرگشیرین در دخمة خسرو ،از آفاق خویش چنین یاد
میکند:
بهحکــم آنکــه آن کــم زندگانــی
چــو گل بــر بــاد شــد روز جوانــی
ســبک رو چــون بــت قبچــاق مــن بــود
گمــان افتــاد خــود کافــاق مــن بــود
مرگ پندآمیز و تذکر است اما در شرق برای آن
نیست که زندگی و حیات مادی را ارزشی فزون بخشد.
مولوی در بیانی شاعرانه ،به مرگ نگاهی مینیاتوری دارد:
چشــم بگشــا حشــر را پیــدا ببیــن
تــا نمانــد شــبههات در یــوم دیــن
تــا ببینــی جامعیــم را تمــام
تــا نلــرزی وقــت مــردن ز اهتمــام
در نگرشهایی از این دست ،مرگ سرآغاز حیاتی
دوباره است .گرچه مرگ را شیون و سوزی است ،اما
پس آن هویداست که دل بصیر شرقی میتواند
سروری از ِ
آن را دریابد .موالنا در جایی دیگر چنین میسراید:
از جمــادی ُمــردم و نامــی شــدم
و زنمــا مــردم بهحیــوان بــر زدم
مــردم از حیوانــی و آدم شــدم
پــس چــه ترســم کــی زمــردن کــم شــدم
حملــة دیگــر بمیــرم از بشــر
تــا بــر آرم از مالئــک پــر و ســر
پــس عــدم گــردم عــدم چــون ارغنــون
راجعــون
الیــه
کانــا
گویــدم
مــرگ دان آنــک اتفــاق امــت اســت
کآب حیوانــی نهــان در ظلمــت اســت
همچــو نیلوفــر بــرو زایــن طــرف جــو
همچــو مستســقی حریــص و مــرگ جــو
چنین نگرشیهایی نه فقط در عرصة تعلقات درونی
که در همة هستی انسان شرقی است .عارف قزويني با
تصنيفهاي سياسي خود راهي تازه در پيش گرفت .وي
بسياري ازمسائل اجتماعي زمان خود را در قالب غزليات
و تصنيفها چنین سرود:
از دســت عــدو نالــة مــن از ســر درد اســت
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اندیشــه هــر آنکــس کنــد از مــرگ نــه مــرد اســت
ریشة دیگر مرگ طلبی را باید در بینش هندی
جستجو کرد« :معموالً رابطة میان نظام کاستها و
بیعالقگی سیاسی به شیوة زیر بیان میگردد .براساس
نظریة حلول ارواح کسی که در زندگی فعلی خود از
دستورهای مربوط به آداب کاست پیروی میکند ،در
زندگی بعدی درون کاستی برتر زاده خواهد شد .پاداش
اطاعت و تسلیمپذیری در این زندگی بوسیلة ارتقاء در
مراتب اجتماعی زندگی پس از مرگ داده میشود (مور،
 .)303 :1369خبردار شدن از صحت و سقم ،کیفیت ،با
ذکر مثالهای صوری ،شیوه و اعتبار حیات آنجهانی
برای غلبه بر ترس بشر از مرگ بوده است« .اين تخيل
فعال به روح قدرت ،خالقيت بيسابقهاي ميدهد و آن را
در ايجاد تصوير و تمثيل توانا ميكند .بهعالوه ،اين
خالقيت به روح ،قدرت مشاهدۀ پيشاپيش تصاوير پس
از مرگ را عطا ميكند» (شایگان .)336 :1381 ،حقیر
شمردن مرگ و بیاهمیت جلوه دادن آن در سایه اعتقاد
ِ
به شهادت نیز میراثی شرقی است .در نگاه عرفای بزرگ
شرقی هم وضعیت همین است؛ عمری فناپذیر که «پنج
روز و شش باشد» و مرگی جاودانه:
مــرگ اگــر مــرد اســت گــو نــزد مــن آی
تــا در آغوشــش بگیــرم تنــگ تنــگ
مــن از او عمــری ســتانم جــاودان
او زمــن دلقــی بگیــرد رنــگ رنــگ
«در نگاه مولوی ،هستی انسان از آغاز تا انجام در
معرض والدت و مرگی مستمر قرار دارد و در نگاه غزالی
با مرگبودن و زیستن «اصل همة سعادتهاست» و
برای حکیم سنایی زندگی ،همه «سفر مرگ» است  .
ســوی مــرگ اســت خلــق را آهنــگ
دم زدن گام و روز و شــب فرســنگ
جــان پذیــران چــه بینــوا ،چــه بــه بــرگ
همــه در کشــتیاند و ســاحل مــرگ»
                                  (صنعتي.)4 :1383 ،
در عصر«مدرنیته» ،مراد از مرگ ،حادثه تلخی است
که رخ میدهد .اگر پاسخي به سؤال «انسان مدرن چه
نوع انسانی است؟» داده شود ،باز خواهیم یافت كه
«مرگ مدرن چیست؟» خودکشی در جوامع سنتی چه

نوع پدیدهای است؟ مقبول است یا مذموم؟ چه تفاوتی با
خودکشی در جوامع مدرن دارد؟ بهموازات تحوالت
بیشمار در زندگی بشر ،بر تنوع برداشتها و تفاسیر از
مرگ افزوده شده است؛ مرگ تدریجی ،تظاهر به
25
خودکشی و به تأخیر انداختن مرگ با انجماد جسم
بخشی از ادبیات واژگانی دورة معاصر را نشان میدهد.
تعریف ویژگیهای شیوة مدرنیستی ،کاری سخت و
شاید بیثمر است .مدرنیسم هم تابع شکل و شیوه است
و هم تابع مضمون و ساختار .گاهی نیز ظرف زمانی و
تاریخ ،ابتدا و انتهای آن را تشکیل میدهد .چایلدز  ،
مدرنیسم را این گونه تشریح میکند« :عناصر شک
مذهبی ،دروننگری عمیق ،آزمایشگری فنی و فرمی،
ی کردنهای ذهنی ،نوآوریهای زبانی ،یأس
باز 
خودمحورانه و مردمگریزانهای آغشته به طنز و کنایه،
نظریهپردازیهای فلسفی ،از دست دادن ایمان و
تهیشدن فرهنگی ،همه و همه مشغلههای نگارش
مدرنیستی را نشان میدهند» (چايلدز.)15 :1383،
تقابل عقل و احساس از ویژگیهای عصر مدرن است .در
این کشاکش ،گاه این پیروز میشود و گاه آن ،اما
«سرانجام فکر غالب میشود و احساس میمیرد»
(سيگال .)106 -105،ژاری منتقد ،آپولینر تصویرشناس،
کوکتو نمایشنامه نویس ،یونسکوی نمایشنامهنویس و...از
جمله نویسندگانی هستند که آگاهانه خودویرانگری
کردند؛ نوعی عصیان لذتبخش« .در آثار ایشان ،شاهد
زوال تدریجی توانايیهای بشر هستیم ،از «عدم بلوغ»
شخصیتهای ژاری گرفته تا «رشد نیافتگی» آدمهای
آپولینز و باالخره مشکل «ناتوانی برقراری ارتباط» در
آثار یونسکو .پیشینة همة واژههای مذکور در «صحبت
کردن» 26نهفته است .نتوان ،این واژه را به کلمة «خود»
یا «نفس» 27تعبیر کرد ،چرا که زوال و تباهی مورد نظر
از «خودبنیادی» قهرمان کالسیک آغاز میشود و تا
عملکرد اوبو 28ادامه مییابد» (همان) .ترسیم چنین
فضایی از انسان نشان میدهد در عصر مدرنیته ،هم فضا
مرده است و هم انسان .چنین ترسیمی ،نشان مهیای
نیستی است و نشانههای امیدواری در آن وجود ندارد.
چرا نویسندة عصر مدرنیته دوست ندارد ذوقانگیز و
شورانگیز بنویسد؟ بقول سیگال« :کل تئاتر ابسورد را
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میتوان از طریق تفسیری از تئودور آدورنو درک کرد .او
ادعا میکند که «پس از آشویتس ،نوشتن حتی یک
سطر شعر ،بیرحمی است ».کافکا هشدار میداد که
«اکنون ،سیرنها سالحی مرگ بارتر از آوازشان دارند
که همانا سکوت آنهاست» (همان) .به یاد میآوریم در
این فضای شادی و شوقگریز ،سکوت ،عین کالم
میشود .مث ً
ال شخصیتهای بکت ،با سکوتشان عملی
دراماتیکی را پیش میبرند .آنها حتی در سکوت فلسفه
میبافند .والدیمیر :خوب؟ بریم؟
استراگون :آره ،بیا بریم( .حرکت نمیکنند)
«بار دیگر ،به علت ناتوانی درعمل ،قصدعزیمت
درحد حرف باقی میماند .از طرفی ،آنها کشمکش انسان
مدرن را به نمایش میگذارند ،مردد میان اشتیاق و
عذاب ،ناتوان از آمیزش «کالم» و «کنش» (سيگال،
  .)106- 105
خودکشی پدیده عصر حاضر است که انسان بخاطر
خودش انتحار میکند نه بخاطر دیگران« .مفهوم مرگ،
مجادلة انسان با زمان را آشکار میسازد .اگر بخواهیم
همچون «اونامونو» 29بیانش کنیم« ،احساس تراژیک
زندگی» را بوجود آورده و آن را قاعدهمند کرده است.
جزایی که به «سیسیفوس» 30داده میشود ،برای انسانی
که به میرابودن خود آگاه است ،به معنی آن است که وی
مجاز است به زندگی خود پایان دهد .سیسیفوس همانند
همة قهرمانان اسطورهای که انسان را تمثیل میکنند،
سرگذشت انسانی را بیان میکند که همه چیز ،او را
احاطه کرده و مجبورش میکند اعمال و افعالی انجام
دهد که خود هیچ ارادهای در بود و وجودش نداشته
است .چنین انسانی هیچ راه بازگشتی از لباس جبری که
بر تن دارد ،پیش روی خود نمیبیند» (Güçbilmez,
.)2006:19

َهوس خودکشی نه تنها در عصر حاضر منفور نیست،
که گاهی در بین طبقاتی از جامعه مرفه ،پز است.
خودکشی در عرصة ادبیات معاصر بقدری برجسته است
که از یک حد و شكل فراتر رفته و خالقیت بشر را به
خدمت میگیرد .آلبی ،نمایشنامهنویس آمریکایی ،در
«ماجرای باغ وحش» انسانی را به تصویر میکشد که
آرزوی مرگی نمایشی در دل دارد .او صحنة خودکشیاش

را با مدد از خشم و عصیان فردی ناراضي از جامعه
محقق میسازد .دالیل انتحار ،بسته به نوع استیصال
انسان بستگی دارد .هیوم میگوید« :شکی نیست
خودکشی ،گاه با مصلحت فرد و تعهد او به نفس خود نیز
سازگار است و آن ،هنگامی است که کهنسالی و مرضی،
یا بداقبالی چنان بر او چیره شود که زیستن به عذابی
بدل شود؛ که بارها از عدم بدتر باشد .در باور من
هیچکس از زندگی دست نمیکشد ،اگر هنوز ارزش
زیستن داشته باشد» (هيوم.)94 :1384،
جدی
نخستین کسی که بحث خودکشی را بطور ّ
مطرح کرد ،امیل دورکیم بود .اما «از نگاه هابس ،اجتماع،
جنگ همگان علیه همگان است ،زیرا هر کس دارای حق
تخصیص نامحدود است .ترس از مرگ که نتیجة این
کینهتوزی عام بین افراد است ،باعث میشود تا هر کس
برای تحقق صلح از حقوق خود به نفع یک قدرت مطلق
چشمپوشی کند» (شایگان .)41 :1381 ،بین رضایت از
زندگی و نارضایتی از آن در انتحارکنندگان ،رابطهای
روشن حاکم است .در ایام قدیم ،کسی میزیست که
ارزش زندگی داشت و کسی خودش را میکشت که
زندگیاش ارزش زیست نداشت ،اما در دورة معاصر این
معادله معکوس میشود .حتی کسانی که زندگی مرفهی
دارند ،گاهی دست بهخود کشی میزنند .هر چه دانش
اجتماعی پیش میرود ،بیشتر مشخص میشود که
انسان منزوی و فاقد ارتباط با دیگران ،در معرض
آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی است« .دورکیم
در اثرش خودکشی ،ب ه همین نتیجه دست مییابد و از
این رو ،از دیدگاه او ،خودکشی بیش از آنکه منبعث از
تنگدستی ،مرض یا حتی نقض عضو باشد ،از خأل بین
فرد و جامعه یا کاستی در روابط انسانی منشأ میگیرد»
(ساروخانی .)25 :1372 ،کسی که خود را میکشد ،از
دو چیز نامطمئن است؟ فلسفة زندگی! فلسفة مرگ!
چنین کسی یا زندگی اینجهانی را مطلوب نمییابد یا
برعکس چیزی در زندگی آنجهانی .نیچه نه تنها موافق
خودکشی است که آن را تشویق میکند؛ و اتفاقاً از
کسانی که چنین طلبیدنی را ناروا میپندارند ،انتقاد
میکند« :واعظان مرگ هستند و زمین پر است از آنانی
که بایدشان ترک زندگی را موعظه کرد .زمین پر است
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از زایدان .بس  -بسیاران زندگی را تباه کردهاند .بادا که
به طمع «زندگی جاوید» از این زندگی درگذرند! واعظان
مرگ را «زردان» یا «سیاهان» مینامند ،اما میخواهم
آنان را به رنگهای دیگر نیز به شما نشان دهم .اینان
هنوز انسان نیز نشدهاند .این هولناکان :بهل تا ترک
زندگی را وعظ گویند و خود رخت بربندند! آنگاه هستند
آنانی که روان مسلول دارند .اینان به دنیا نیامده رو به
مرگاند! و شیفتة آموزههای خستگی و گوشهگیری.
آرزوی مرگ دارند و بر ماست که آرزویشان را روا
شمریم! زنهار از بیدارکردن این مردگان و شکستن این
تابوتهای زنده!» (نیچه .)123 :1384 ،اکنون باید دید
منظور ما از «مرگباوری» چه نوع مرگی است و نقش
آن در آثار ساموئل بکت چگونه است؟ آیا مرگباوری راه
گریزی است که پیش پای انسانهای به بنبست رسیده
از زندگی مدرنیا ترجیحی خودخواهانه و از روی آگاهی.

روش تحقیق
پژوهش بنیادی ،تحلیلی  -توصیفی
روش تحقیق این
ِ
است .هدف اصلی پژوهش ،تحلیل نگاه شخصیتهای
آثار بکت به مقوله مرگ با تکیه بر سیستم فکری مولوی
به همین مسئله است .دریافت اطالعات پایه شامل
نظریه مرگ مولوی ،اطالعات مربوط به نمایشنامههای
ساموئل بکت و تاریخ حضور مقوله مرگ در تاریخ ادبیات
مکتوب ،با استفاده از منابع کتابخانهای و مجازی انجام
شده است .در انجام این پژوهش ،کلیه منابعی که
مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع پرداختهاند مورد
توجه قرار گرفته و حوزههای مختلف فکری  -فلسفی که
میتوانستند زمینههای بحث را روشنتر کنند نیز بررسی
شدهاند .از آنجا که دقت در پیشینه تحقیق بر کیفیت
این پژوهش میافزاید ،دستیابی به پژوهشهایی با
همین مضمون از اولویت خاصی برخوردار گردیده و آراء
موجود در این منابع مورد استفاده واقع گردید .نگرشها
و نظریاتی که به بررسی تأثیر مرگاندیشی در حیات
بشری و اندیشه فردی پرداختهاند ،میتوانند در قیاس با
نظریه موالنا در مثنوی ،زمینه تحلیل درست کنشهای
حسی ،بدنی و فکری شخصیتهای آثار بکت را فراهم
آورد فلذا از فرضیات یا نظریات موجود برای درک و

کشف حقایق بیشتر استفاده شده است .در اثنای
پژوهش ،می باید با حذف روابط تصادفی ،به روابط ذاتی
و اساسی میان نظریات مطروحه دقت میگردید چرا که
این رویه میتواند یافتههای پژوهش را تعمیم داده و
نتیجه متقن و واحدی پیرامون موضوع آن ارائه نماید.
مطالعه موردی این پژوهش تحلیل شخصیت آثار
ساموئل بکت است.

پیشینه تحقیق
غالب پژوهشهای انجام شده پیرامون این موضوع،
در برگیرنده زمینههایی چون رسوم ادبی ،زبانشناسی،
نگرشهای پست مدرنیستی و فلسفی ،نشانهشناسی و
روانشناسی است .آثار کمی مستقیماً به این موضوع
پرداختهاند .مث ً
ال مصطفی احمد محمد در مقالهای تحت
عنوان لغزشها مرگآوری و از خودبیگانگی در «همه
افتادگان» بکت ۳۱،ضمن اشاره به فعالیتهای رادیویی،
تلویزیونی و سینمایی بکت ،از مفهوم «رنج انسان» در
آثار وی بحث میکند .به باور بکت ،انسان  -نسبت به
موقعیت خود  -عکسالعملهای متفاوتی نسبت به رنج،
غم و اندوه عمیقی که دچارش شده است ،نشان میدهد.
به عنوان مثال ،بر خالف تالشهای مصرانه هام برای از
بین بردن تمام زندگی ،دن بیهودگی چنین تالشی را
درک میکند و از تسلیم شدن در برابر آن نوع انگیزهها
بهطور طعنهآمیزی سخن میگوید .بر این اساس باید
پرسید آیا مرگ و بیگانگی راه حل مناسبی برای غلبه بر
مشکالت زندگی هست یا نه؟ حوری کسمایی در پایان
نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان مرگ و انتظار در
کوران مترلینگ و در انتظار گودو 32مینویسد« :در این
پایاننامه میپرسد چه رابطهای بین ویژگیهای نوعی
تئاتر در این دو اثر و تم مرگ و انتظار وجود دارد؟ آیا
مرگ و انتظار در دو نمایشنامه فوق به طور یکسان
پردازش شدهاند؟ نقش نمادها در انتقال مفاهیم القا شده
توسط مرگ و انتظار چیست؟»پیتر بروستل در کتاب
خود با عنوان مرگ و آخرالزمان در «آخر بازی» بکت و
«شاه می میرد» یونسکو 33،از سرنوشت یک پادشاه و
یک ارباب افلیج بحث میکند که در نهایت به دام مرگ
میافتند .او اشاره میکند در حالی که هام وکالو به
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شدت در انتظار مرگ به عنوان تنها راه برون رفت از
چرخه تکراری و ابدی زندگی هستند ،برنگر یک ساعت
و نیم فرصت دارد تا تصمیم بگیرد آیا حقیقت مرگ را
میپذیرد یا نه .آنها  در مواجهه با دنیایی که به آرامی
در سکوت و «بی اهمیتی» محو میشود ،به پوچ بودن
زندگی آگاه میشوند و اکنون زمان آن است که باید با
عدم امکان معنای وجود خویش نیز روبرو شوند.
آنچه در این پژوهشها به آن پرداخته نشده است
چیستی و یا ماهیت مرگ است .مرگی که در این سه
نمونه پژوهشی از آن سخن به میان آمده است ،رویدادی
بیرونی و پذیرفته شده است .سعید سرشار در پایاننامه
خود با عنوان تنزل جسم و بیان آن در انتظار گودو و
آخر بازی ساموئل بکت 34،مقوله مرگ را شکافته و
چرایی طالب بودن شخصیتهای بکت به این مسئله را
به شکلی متفاوت و جدی مطرح کرده است .در چکیده
این پژوهش چنین آمده است« :در نمایشنامههای بکت
هر پدیدهای که نشانگر زندگی است نشانی از مرگ در
بر دارد و مرگ فرا خوانده میشود تا شخصیتهای او به
زوال نزدیکتر باشند .این شخصیتها ،امید زنده
ماندنشان بیشتر است و بر مبنای هیچ میتوانند
هستی اندکی برای خود فراهم آورند .حرکات آنها به
معنای دقیق کلمه بیانگر فرسایش و تنزل است ،روندی
قهقرایی به سوی هیچ .سقوط آنها ابتدا حادثهای
جسمانی است که انسان را به بدنش ،و بدن را به مادهای
سست و ساکن تبدیل میکند .به نظر میرسد مرگ
مطلوب در نگاه شخصیتهای بکتی ،به بیانی دیگر ،سیر
شدن از جهانی است که انواع لذتها در آن شناور است
و انسان را فقط از جنبههای حیوانی فربه میکند.
محمد آدک که از بعد روانشناسانه به همین موضوع
نگاه کرده است ،در پژوهش خود با عنوان اندیشه طلب
مرگ در نمایشنامههای در انتظار گودو و آخر بازی
بکت؛ بیوگرافی روانشناسانه 35به بررسی ریشههای
روانکاوانه انگیزههای نویسنده در ترسیم فضایی
یاسآور نسبت به انسان عصر حاضر پرداخته است.
آدک در بخشهایی از این مقاله ضمن اشاره به دالئل
بحرانهای فکری و زیستی بشر در عصر حاضر ـ از
منظر بکت ،-به صورت گذرا به مقوله مرگ نیز اشاره

کرده و این بحث را پیش کشیده است که آیا مرگ ،واقعاً
آخرین مرحله برای خاتمه دادن به بحرانهای بشری
است؟
یافته های تحقیق
گرایشهای تازه اجرای نمایش در قرن بیستم،
نمایانگر مفاهیم جدیدی از هنرهای نمایشی است .یکی
از برجستهترین این مفاهیم ظهور مکتب تراژدی -کمدی
است؛ آثاری از این دست نه تنها ترحم و ترس ما را
برمیانگیزاند،که ما را به خنده وا میدارد .البته این مفهوم
علیرغم آنکه مدرن پنداشته میشود اما میتوان رد پای
آن را در ادبیات یونان باستان پی گرفت .این واژه را
نویسنده رومی آثار کمدی کالتوس (185ق.م) نخستین
بار به شوخی بکار برد اما بعدها منتقدان آن را به
نمایشنامههای کالسیک یونانی چون آثار اوروپیدس
اطالق کردند؛ که در آنها ظاهرا ً حوادث تراژیک با
نکتههای خندهآور و پایان خوش رو دررو میشوند .در
باب پیوند کمدی و تراژدی نیچه میگوید «تراژدی با
دردهای درمان ناپذیر و کمدی با دردهای درمانپذیر
سروکار دارد (کافمن .)1380:169 ،و یا ایگلتون معتقد
است« :تراژدی و کمدی را میتوان به بسیار تقلیدی،
کمتر تقلیدی و طنز تقسیم کرد» (ایگلتون.)1380:126 ،
بکت که پاهایش را در دو سوی حصار تراژدی و کمدی
گذراده است ،آدمهایی را تصویر میکند که درد و رنجشان
مضحک بنظر میرسند .برخی میگویند دلیل این کار آن
است که وی به تئاتر پوچی 36تعلق دارد و کاراکترها،
متعلق به حال حاضر و حتی آیندهاند؛ آنها هیچ نشانی از
وابستگیهای گذشته ندارند .دغدغةشان نه اجتماعی
است نه فردی؛ معلول وضعیتی بیوزن و معلق در فضای
زمان و تاریخاند .آنها به تکراری مضحک رسيدهاند .نه
حوصلة استدالل دارند نه حوصله تکذیب .حتی گاه در
حد یک شیء ،یک وسیله ،کفش ،بشکه ،شن و عینک
پايین آورده میشوند« .آدمهای بکت به این پنجاه درصد
شانس امیدوارند .این یک طنز بکتی است .آدمهای بکت
میپرسند چطور میتوان امیدوار بود و چطور میتوان نا
امید ماند؟ (ناظرزاده .)۹۰: ۱۳۵۵ ،با این همه ،بکت
درصدد نوعی هشدار است نه صدور مانیفستی از وضعیت
موجود بشر.
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بکت معتقد است دلقکها ،انسانهای کاملی هستند
نه بندباز .او میگوید« :بندباز ،متخصصی است که جز
بخشی از توانایی خود را بکار نمیگیرد .در حالی که
دلقک ،انسان کاملی است که بدون داشتن تخصصی
خاص ،بسیار آگاهانه میتواند ادای یک بندباز را هم
درآورد .بکت در دوچرخه نشانهها و نمادهایی از بیهودگی
تخصصگرایی را در دوران امروزی الکتریسیته ،یعنی
عصری که همگی باید در آن کنشها و واکنشهای
متفاوتی را نشان دهند و از تمامی تواناییهای خود به
یکباره استفاده کنند ،مشاهده میکند» (لوهان:1377 ،
 .)212 -211انسان دکارتی که دوچرخهاش را از دست
داده است ،چیزی نیست مگر آگاهی یا شعوری که به
حیوانی در حال مرگ ،طناب پیچ شده است .در جهان
بکت ،حرکت برای آنانی که قادر به حرکتاند ،مسئلهای
شایستة توصیف دقیق و چه بسا تعمقی طوالنی است.
اساساً فضای سکون و سکوت بیش از آنکه جلوهای از
ایستایی و بیحرکتی باشد ،زمینهساز نوعی بیهودگی و
بیانگیزشی است .اینجاست که اشیاء بجای آدمها
حرکت میکنند .تصور چنین فضایی ما را متمایل به
پذیرش سکون و سکوت و سپس غیر فعال بودن میکند.
نقطهای که «بودن یا نبودن» شکسپیری از مسئله بودن
خارج و «چگونه بودن و چگونه نبودن» مسئلة ما
میشود .در آغاز آخر بازی« ،کالو» با تعداد قدمهایی که
در رفت و برگشت خویش دارد ،به متر کردن طول
صحنه اشاره میکند:
کالو :تمومه ،تقریباً تمومه [مکث] دونه روی دونه،
یکییکی ،و یه روز ،یهمرتبه ،یهکپه ،یهکپة کوچک
یهکپة ناممکن[مکث] دیگه من رو نمیشه تنبیه کرد،
[مکث] حاال میرم به آشپزخونهام ،یه متر در سهمتر در
سهمتر ،و منتظرش میمونم تا با سوت صدام بزنه.
[مکث] ابعاد عالی ،نسبتهای عالی ،روی میز لم میدم
و به دیوار نگاه میکنم ،منتظرش میمونم تا با سوت
صدام بزنه (بکت.)48 :1381 ،
فردیت که ره آورد و میراث عصر نوین است ،قابل
اتکا نیست ،چرا که ریشة بسیاری از اضطرابها و
تنهاییها در همین مسئله است .فردیت تعبیری است
که بنابه دالئل مختلفی در اصل فردیت نیست؛ تابع

شدن یک فرد به یک جمع با چارچوبهای مشخص
است؛ انضمامی که خارج از اراده او انجام شده است .والتر
بنجامین در نظریه هالهزدایی هنر در دوره تکثیر
مکانیکی ،از ارزشهای نمایشی بحث میکند که به جای
ارزشهای آئینی مینشیند و هنر را به حقیقت عریان
زندگی انسان وصل میکند .وی وجود چنین نگرشی در
هنر را اصیل میداند .این هنر نباید با مسئله هنر برای
هنر اشتباه گرفته شود زیرا منظور بنجامین این مسئله
نیست« .هنر خود آئین و هنر مستقل ،باید با ناسازهای
سرکند ،هنری که آدورنو نمودهای برجستهاش را در
موسیقی مدرن شوئنبرگ و ادبیات معاصر خود ،کافکا و
بکت مییابد (یزدانجو .)1383:88 ،فردیتی که بکت از
آن بحث میکند ،احاله به بخشی از زمان و حتی مکان
نبوده و غیرقابل اتکا است .وقتی داللتگری اثر هنری
حذف شود و به جهان بعید نسبت داده شود ،تنها بخشی
از صنعت فرهنگی مورد اشاره مکتب فرانکفورت خواهد
بود که نهایت آمالش ،مصرف کنندگی است .فردیت فرد،
پس از آنکه در قراردادهای اجتماعی یا اخالق اجتماعی
خالصه شود ،در طول زمان تثبیت گردیده و از پوستة
خود خارج میشود .چنین معنایی در طول مسیر
حرکتی خود مستحیل شده ،به بحران تبدیل میشود.
آنجا دیگر فرد ابزاری بیش نیست؛ ابزاری که قرار است
سوخت دستگاه «مصرف» را تأمین کند« .بحران هویت
و زوال فردیت نیز از نگاه بکت ،از دیدی فیلسوفانه و
برای درک و دانستن چیستی بررسی میشود .عدم
امکان مراوده در جامعة مدرن که باعث از خود بیگانگی
شخصیتها میشود ،به فقدان هویت فردی منجر
میگردد .نمایشنامة «بازی بدون حرف» نوشتة بکت،
نخستین نمایشنامه این جنبش است که در آن هیچ
گفتگویی وجود ندارد ،ولی حتی بدون گفتگو نیز تمام
اعمالی که روی صحنه اجرا میشود ،داللت بر عجز
انسانها در مراوده با یکدیگر دارند» (رابرتس:1385،
.)304کاراکترهای بکت ،خانه بدوشهایی هستند که
بدون مقصدی در حرکتی صرف میکوشند ،انسانهایی
مالکیت آنها
که معموالً صاحب چیزی نیستند و تمامی
ّ
اولیة آنهایی است که
محدود به برطرفکردن نیازهای ّ
در سراچهای کور ،فقط از یک مسئله هراس دارند و آن
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تنهایی تمام عیارشان است .به همین دلیل ،آنان تا
آخرین بارقههای امید برای برقراری مراوده با
شخصیتهای جفت یا خود درونیشان دل بستهاند .در
ّ
ً
نمایش «در انتظار گودو ،این دو ،احتماال منتظر کسی
هستند که انگیزهای برای ادامة زندگی به آنان بدهد؛ یا
دست کم منتظر چیزی که معنا و جهتی به زندگی آنان
بدهد .همانطور که بکت بوضوح نشان میدهد ،آنان که
در جستجوی معنا سخت تالش میورزند ،زودتر از
کسانی که منفعالنه منتظر پیداشدن معنا هستند به آن
دست نمییابند» (همان.)308 :
شیءشدگی ،عقوبت تمامی تالشهای بیهودة
شخصیتهای بکت است و تناقض آنها ،با رفتار معمولی
ّ
انسانی ،آنها را به بیگانگانی بدل ساخته است .حالت
ماشینی گفتار آنها و بیمخاطب بودن گفتگوهایشان
شکلی قراردادی پیدا کرده است که به نشانة بازگشت
بیش از پیش آنان و گرهخوردن در نظام تسلسلی جهان
در هیئتی انکارناپذیر است و تسلیمشدن بیچون و
چرای آنها بواسطة عدمگریز از عامل منحط زیستی است
که جبر حاکم بیمحابا در هر جا که انسان حضور داشته
باشد ،دستورهاي خویش را بر او میراند .شاید او رمز
شعور و آفرینش درونی را در سکوت میدید و بمثابة آن،
زندگیاش تماماً در سکوتی ژرف میگذشت که بر خود
و محیط پیرامونش سلطه داشت؛ و در پهنای این سکوت
نشانههایی از بازگشت به خویش دیده میشد .پس بکت
دست به خلق انسانهایی میزند که بواسطة تعقلشان،
شخصیتهایي از چرخدندة مکانیزم تئاتر نیستند ،بلکه
ّ
موجوداتی انسانی هستند؛ که وجود دارند .آنها در بستر
س زدة از واپسزدگیهای فردی ،ارتباطی توأماً
قرن واپ 
با سایة خویش دارند و عمدتاً به داستانپردازی و با
رونوشت کشف خویش میکوشند .نویسندگان پوچگرا،
شخصیتهای پیشبینیناپذیری را ارائه میکنند مث ً
ال
«ضدقهرمان در آثار یونسکو فاقد ویژگی روانشناختی و
اجتماعی است تا به طرزی غیرعادی و نامشخص اهل
ناکجا آباد شود .شخصیتهای بکت در حد
تکرار زبانی که روبه اضمحالل است ،کاهش مییابند
و بهعنوان هرگونه تشخیص ،نشانههایی از دنیایی که آنها
را علیل و متالشی میکند ،از خودشان بروز میدهند.

بدینترتیب ،هویتبخشیدن به آنها نیز بهنظر بیهوده
میآید» (پرونر.)126  :1385 ،
اما براستی آیا ساموئل بکت یک پوچگراست؟ اگر
بله ،دلیلاش چیست؟ «سبک و سیاقی که بکت به
جهان تئاتر عرضه کرد ،مبتنی بر تفکری است که در
اروپای بعد از جنگ جهانی دوم و مبتنی بر انواع
نگرشهای فلسفی ،مفاهیمی خاصی را منتقل و معانی
جدیدی از حیات بشری را مطرح میکند» (تقيان.)1368،
بکت ،جویس را بخوبی میشناسد ،بر مبانی فلسفی عصر
خویش وقوف کامل دارد ،تاریخ را بخوبی میداند و نیز با
گسترة ادبیات فرانسه آشناست .از این روشخصيتهای
آثارش در ارتباطی مناسب با شرایط زمان خویش ،در
افولي رواني غوطهورند« .مالوي پس از مرگ مادرش ،در
اتاق او زنداني شده است و بهطرزي آرام و يكنواخت
سرگرم نوشتن است .از قضا ،آنچه او نوشته است
مقدمهاي است بر وضع كنونياش ،توصيفي است از سير
و سلوك  طوالني بيثمر او براي رسیدن به مادرش»
(آلوارز .)91 :1381 ،نمایش «در انتظار گودو» ،با ورود
پسر بچهای خاتمه مییابد .وقتی که پسر بچه فکر
میکند نخستین باری است که آنها در انتظار گودو
هستند ،والدیمیر سخت پریشان میشود اما مهم نیست؛
چیزی که اهمیت دارد ،خبری است که آورده :گودو
امروز نمیآید ،ولی فردا میآید .این ،نشانی از انتظاری
مقدس است 37.میتوان این انتظار را به امید نیز تعبیر
کرد .زمانی که پیغامرسان جوان صحنه را ترک میکند،
بار دیگر دی دی و گوگو تصمیم میگیرند خود را از
درخت بید حلقآویز کنند .مطمئناً بكت این نکته را از
کتاب مقدس الهام گرفته است ،آنجا که قوم بنیاسرائیل
در تبعید به یاد سرزمین موعودشان نوحهسرایی
میکنند؛ «کنار نهرهای بابل نشستیم و اورشلیم را بهیاد
آوردیم و گریستیم ...اما بربطهای خود را به درختان بید
آویختیم» (سيگال.)106-105 :
در انتظار گودو ،زندگی را بصورت یک حضور کمیک
اما بیهدف نشان میداد که جز اعمال بیهوده ،فلسفههای
نومیدانه و مرگناگزیر ،چیزی در آن دیده نمیشد .در
منظرهای بایر ،دو دوست بهنامهای والدیمیر و استراگون،
منتظر پیغام یک نفرند که هرگز نمیآید .تنها چیزی که
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توجه آنها را جلب میکند یک زوج مسافر است ،پوزو و
الکی که با طناب به هم وصل شدهاند و تنزل مقام
متقابل ارباب و برده را نشان میدهند .آنها تنها بخش
ممکن را در مقابل سکون بیهوده دیدی و گوگو نشان
میدهند .کارهای بعدی بکت چون روزهای خوش
( )1961و آخر بازی ( )1957این دریافت را تقویت
میکنند که از نظر بکت ،تجربة انسانی فاقد معناست.
«کارهای آخرش با ایجاز هر چه بیشتری زندگی رادر
آستانه تهیشدن و از دست دادن خوراک فکری یا امید
تولد دوباره نشان میداد» (چايلدز .)121 :1383،درآثار
بکت ،جدلی که میان ارباب و برده وجود دارد ،با دو
شخصیت پوزو و الکی ،بعدی استعاری مییابد و طنابی
که آنها را بههم وصل میکند ،از دید نمایشی ،این نکته
را بخوبی آشکار میسازد« .جبرگرایی اجتماعی ،حتی
اگر به شیوهایی انتزاعی با آن برخورد شود ،کشمکش
نمایشی را بوجود میآورد .ب ه هر ترتیب ،تئاتر به ما
یادآور میشود که همچنان بهعنوان آدابی اجتماعی باقی
میماند» (بکت .)124 :1383،زمانیکه «آخر بازی»
بکت توسط پروانه مژده روی صحنه رفت 38،الله تقیان
نوشت« :دکور نمایش آخر بازی به کارگردانی پروانه
مژده چهرة مردی را نشان میدهد که سر اسکلتی است
و مفهوم مرگ را با خود دارد و کاسة چشمان او در
پنجرة اتاقی است که نمایش در آن میگذرد» (تقیان،
 .)1368تقیان دلیل پرداختن به مقولة مرگ در «پایان
بازی» را در تقدیس زندگی میداند نه مرگ .وی
مینویسد« :آیا بکت در نمایشنامة «آخر بازی» انسان را
پس از مرگ تصویر کرده است؟ از ماورای مرگ میگوید؟
هیچکدام .بکت از زندگی میگوید» (تقیان.)1368 ،
دلمردگی آدمها ،بیانگیزه بودنشان برای ادامة حیات،
ترسیم فضایی مرده ،سرگشتگی و بیهدفی ،سکون و
سکوت ،عدم تمایالت جنسی در آدمها از سر یأس و
ناتوانی ،همه و همه ما را با فضا و آدمهایی روبررو
میسازد که گرچه بظاهر زندهاند ،اما در واقع مردهاند؛
ولی متوجه مرگ خویش نشدهاند.
والدیمیر :یه پا این ور ،یه پا اونور .گور و یک زایمان
سخت .یه سره توی گودال ،گورکن فسفس کنان ،گور
شپشها رو در مییاره .برای پیرشدن وقت داریم .فضا پر

است از فریادهای ما .اما عادت مخدر نیرومندی است.
با چنین دیالوگی «بار دیگر ،به یاد کالدرون میافتیم؛
که میگوید :به محض اینکه متولد میشوید ،مردن آغاز
میشود» (سيگال .)106-105 :بکت مرگ را چنین
توصيف میکند« :والیت انباشته از ویرانه ،تاریکی از
دیدهها دور میشود .او به راه ادامه میدهد ،او خود را
خواهد کشت .بهخاطر من ،من ناظرش خواهم بود ،من
ناظر مرگ او خواهم بود ،پایان زندگی و سرانجام مرگش
را ،یکی بعد از دیگری ،در زمان حال ،همانطور که
میاندیشد ،این غیر قابل تصور است که من این را
نمیدانم ،من این را خواهم دانست ،یکی پس از دیگری،
او خواهد مرد ،من نخواهم مرد ،از او هیچ چیز باقی
نخواهد ماند ،جز استخوانهایش ،من آنجا خواهم بود .از
او بهجز شن ،چیزی باقی نخواهد ماند ،من آنجا خواهم
بود ،جز این راهی وجود ندارد» (بكت ،مجله نمایش
خرداد .)1368میتوان در این فضا ،کس دیگری را
تصویر کرد که یکی شاهد مرگ اوست .یکی که از
مردنش خوشحال نیست ،اما از بودنش خوشحال است.
در تاروپود این نوشته ،جمله و یا کلمهای وجود ندارد که
نشان دهد بکت «مرگ پسند» است .او تنها در تالفی
افسوسی است که به گذشته دارد؛ افسوس بخاطر
مجهولماندن معمای مرگ .چنین مرگی نوعی پیروزی
برای حل معادالت چند مجهوله است .بقول آقای
احمدزاده مینویسد؛ «در آثار بکت ،انسان ،یتیمی
روحانی است که در فضا و زمان رهاشده و در حال
تجزیهشدن است» (احمدزاده) 39.در افراطیترین شکل
قضاوت ،میتوان مرگ را به معنای «رهایی» نیز یافت.
بکت سکوت مرگ را نوشته و منتظرانه میگرید« .بکت،
تهی نیستی را با رقص واژهها میآمیزد .دیگر از رقص
ِ
هستی خبری نیست؛ از زندگی رازآمیز .همه چیز نشانة
کمترین پس ماندة زندگی است .فقط «در سکوت و در
جنبش ،درد بودن حس میشود» .ما به پایان رسیدهایم،
به پایان جهان ،به اپوکالیپس! به نسیان ،به نیروانا! ما به
تابوی دیگری رسیدهایم .شاید در غرب نیز به مانند شرق
مرگاندیشی چیره شده است» (صنعتي.)8 :1384 ،
بکت متعلق به نسل مدرن ،تاریخ را بخوبی میداند.
برخی او را متهم کردهاند سیاه اندیش بوده و از سر یأس
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و درماندگی ،راهی غیر از مرگ پیش روی انسان مدرن
یگذارد .بهزعم ایشان ،قهرمانان بكت در مسيري
نم 
تدريجي گام برميدارند كه روبه افول است؛ افولي كه
ناشي از برگشت انسان به اصل خويش و ذات
حقيقتپرست اوست .آنها در رشد و روند متضادي ميل
به خاك شدن دارند .در خاك غلتيدن ،روي خاك دراز
كشيدن ،در تلي از خاك مدفون شدن« .بكت در اين
طور است ،پاراگرافها را حفظ ميكند ،ولي از هرگونه
عالمتگذاري صرف نظر مينمايد .هر تكه از نثر به
تشنج و تالش كوري بدل ميشود كه نهايتاً در دام
خستگي و فرسودگي گرفتار میآید» (آلوارز:1381،
 .)122بكت از زبان موجودي ناآشنا نیز سخن ميگويد؛
«اين طور است ،جهان پس از مرگ را توصيف ميكند.
موجودی دمرو خوابیده و در جهاني انباشته از گل و
تاريكي به پيش ميخزد .او با درد و رنج بسيار همواره به
جلو ميخزد ،هر بار ده پانزده قدم و يك گوني پر از
كنسروهاي ساردين و يك در بازكن را به دنبال خويش
ميكشد و همچنان كه پيش ميرود با خود زمزمه
ميكند «چون چون» «چون چون» ميگويم آن طور كه
ميشنوم» (همان.)125 :
شخصیتهای بکت از قابلیت تمثیلگری باالیی
برخوردارند .او در خلق و چینش آدمها و نیز تعریف نوع
ارتباط آنها با هم ،کمال ظرافت و دقت را بکار برده است.
«دنیای نمایشنامههای بکت ،دنیای پیران ،بیماران یا
بیکسان در مکانهای خارج از فعالیتهای معمولی
جامعه است ،دنیایی که در آن نور زنده و روشن ،نفوذ
ندارد .دنیای سکون یا کم تحرک است :مورفی روی
صندلی نشسته و بطور دائم میجنبد .مالون روی تخت
دراز کشیده و منتظر مرگ است .ناگ ،نل ،و هام در
پایان بازی ملولاند و در حال مرگ .ویلی در آه ای
روزهای خوش در سینة زمین فرو میرود (كاميابي،
 .)1386آدمهای بکت ،نه تنها شوقی برای زیستن ندارند
که بیش از آن ،حسرت روزهای خوش را در دل نگه
داشتهاند؛ آنها فاقد تحرک کافی برای ایجاد شوق
زندگیاند .شاید بههمین دليل باشد که فکر میکنیم
آنها برای مردن خلق شدهاند؛ بکت با نشان دادن خلق و
خوی انسانها ،از ما دعوت نمیکند مثل آنها باشیم.

اگر مقایسهای بین قهرمانان تراژدیهای یونان
ل آوریم،
باستان با قهرمانان آثار نمایشی بکت به عم 
متوجه دو نوع جهانبینی متفاوت خواهیم بود.
شخصيتهاي بکت از جنس شخصيتهاي دوران
کالسیک نیستند .پس انتظارات عصر کالسیک را
برآورده نمیسازند« .این فرد مانندها ،در مقایسه با
شخصیتهای تراژدیهای یونان و تئاتر کالسیک قرن
هفده اروپا که نیمه خدا ،پادشاه ،شاهزاده ،درباری و
قهرمان هستند ،ساده ،ضعیف ،رنج کشیده و در پایان
خط زندگی هستند که ما آنها را ناقهرمان نامیدهایم»
(همان) .در نمایشنامه مالون میمیرد ،یک راوی برای
نخستین بار توفیق مییابد سرگذشت خود را نقل کند و
نوشتار و حادثة خویش را برهم منطبق سازد .او خواستار
مرگ است اما نمیداند چگونه به این اتاق رسیده و در
آن مدفون شده است .همان طور که از عنوان اثر نیز
برمیآید ،یگانه عامل پیوستگی اثر ،مردن مالون است .او
با رنج و مصیبت بسیار در بستر خویش دراز کشیده ،هر
از گاهی با خرتو پرتهایش ور میرود و آنها را به کمک
عصایی قالبوار دور خود جمع میکند .او در عین حال
مینویسد؛ نوشتن ،یگانه سرگرمی و تنها روش او برای
کشتن وقت و رفع مالل ناشی از انتظار برای پایان است.
«اثر در حالی به پایان میرسد که لیدی پدال نیکوکار،
سموئل و بیماران تحت مراقبت ،وی را برای سفر تفریحی
به جزیرهای میبرند .در آنجا سموئل پرستار ،مشاعرش
را از دست میدهد و با یک گزلیک دو مرد را به قتل
میرساند و لیدی پدال را مجروح میکند .سپس سموئل
با بیماران دیوانه اما مطیع خویش به جانب دریا روانه
میشود .همچنان که قایق به درون تاریکی شب میلغزد،
مک من و خالقش مالون همراه با هم میمیرند»
(آلوارز« .)101 :1381،مالون نمونة شخصيتي است كه
ياش
در اغما به سر ميبرد ،دايرة واژگان او و فلسفة وجود 
به نگاهي تيزبينانه در لحظة مرگ ميماند .در پايان اثر
در يك ه مآغوشي با تجسمهاي خويش در انحطاطي واال
به كام مرگ فرو ميرود و «اما» در اثر« ،نام ناپذير»
حتي اين ريسمان نيز گسسته ميشود» (آلوارز:1381،
.)113
در نمایشنامه الوتریا روشن میشود بکت با انواع
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رویکردهای ادبی اروپایی  -یونانی ،هلنی و کلیسایی-
آشناست؛ او در این اثر ،فضایی عاریتی را به خدمت
میگیرد؛ «ویکتور کراپ ،بریده از خانواده و نامزد ،بریده
از زندگی ،بیشغل ،بیآرزو ،بیمنش ،و حتی بینقش،
وارث قهرمان اولیه بکت است .او بلکو را به یاد میآورد؛
شخصیتی «عاطل» وامگرفته از تصنیف چهارم برزخ از
کمدی الهی که اندیشهاش از نوارواطوار (نوعی رقص
اسپانیایی) تا همراهی ،هیچگاه بکت را رها نکرده است»
(استاژه .)1377 ،قهرمان اثر یک ضد قهرمان است؛
نشانهای از قهرمانان دوره کالسیک ندارد اما ظاهرش
فراتر از انسان عادی است .عاجزی که خود را در اتاقی
حبس میکند؛ فاقد اراده برای یک تصمیم؛ او مردة
بیتحرکی است .در نمایشنامه در انتظار گودو« :پرده باال
میرود .صحنه ،ویرانهای است با یک درخت بدون برگ
در انتهای آن .درخت ،تنها چیزی است که در این
برهوت وجود دارد .زمان معین نیست ،ممکن است
دیروز یا صد سال آینده باشد .از بین دو ولگرد ،اولی را
میبینیم ،استراگون یا گوگو سعی دارد پایش را از چکمه
بیرون بیاورد .در حالی که والدیمیر یا دی دی دومین
ولگرد و دوست او وارد میشود .اولین جملة او :هیچکاری
برای انجام دادن نداریم ...استراگون شب گذشته را در
گودالی گذرانده و افراد ناشناسی او را کتک زدهاند.
صحبت دربارة کتکخوردن ،آنها را به یاد خشونت مردم
میاندازد و تأسف میخورند که چرا آنها در سال ،1900
آنگاه که هنوز زیبا بودند و آب و رنگی داشتند ،خودشان
را از باالی برج ایفل به زیر نینداختهاند و...گوگو و دی
دی آمادة رفتن میشوند .یک لحظه هر دو به فکر
میافتند خودشان را به درخت حلقآویز کنند ،اما
پشیمان میشوند .بیحرکت میمانند ...گوگو پیشنهاد
میکند برای همیشه دست از انتظار بردارند یا خودکشی
کنند» (كاميابي .)1386،در رویکردی روانشناسانه،
چنین اظهار نظر میشود که« :گودوی بکت همانند پدر
نمادین الکان فاقد احلیل بهعنوان قدرت اصلی و مقصود
نهایی است .در عوض او مالک قانون جهانی کسترسیون
است ،که معنای آن انفراد ،عزلت و ناکامی در تمایالت و
خواهشهاست» (همان منبع)« .چشمانداز انتخابی بکت
اتفاقی نیست .برج ایفل که در سال  1889کامل شد،

گواه نمادینی از توانایی و اقتدار مرد قرن بیستم است.
اگر دو ولگرد دال آن مدلول فرض شوند ،سیر و حرکت
نافرجام آنها در ابتدای سالهای جوانی میتواند نماد
مرگ و انحطاط قرن بیستم باشد» (همان) .آیا گودو
پایان زندگی ژانر کمدی را نشان میدهد؟
از قوانینی که آریستوفانس 40در آثارش رعایت
میکند ،پایان کمدیِ برگرفته از خواستههای تماشاگر،
خصوصاً لذتهای پیش پا افتاده آنهاست .برعکس ،بکت
با آنکه نویسندهای پیشتاز است ،آگاهانه انتظارهای
متداول مخاطبهایش را نقش بر آب میکند .بکت
دلیلی برای خندیدن نمیبیند چون همه چیز در حال
سکون است .تنها چیز عجیب آن است که فکر کنیم
همه چیز جدی است! نمایش آخر بازیدر سکوت و
سکون آغاز میشود« .با یک سمفونی سکوت و پژواکی
از گودو در جایی که دو شخصیت اصلی نمایش (هم و
کلو ،یک جفت مشابه دیگر) سعی میکنند تا از یکدیگر
جدا شوند .قهرمان نمایش پیر و از کار افتاده است .همان
طور که نل در پايان نمایش میگوید؛ هیچ چیز مسخرهتر
از اندوه نیست( »....سيگال،مجله نمایش.)106 -105 :
بکت در آخربازی ،استعاره با شکوهی از وضعیت ناب
تئاتری ارائه میدهد .هام از خود میپرسد« :هام :چه
میگذرد؟ چه میگذرد؟ کلو :چیزی در جریان است.
بهتر از این نمیتوان واقعیت زمان تئاتری را بنا کرد که
هم دال و هم مدلول باشد .در حال گذر و سپری شده،
ناملموس و گریزناپذیر» (پرونر .)115 :1385 ،بکت در
آخر بازی ،موقعیت امروز بشری را نشان میدهد.
شخصیت اصلی نمایشنامه کور و افلیج است و پدر و مادر
او نیز که فاقد پا هستند ،در دو بشکة حمل زباله زندگی
میکنند .عجیب است که تأثیر این نمایشنامه تماماً
نومیدانه نیست .حاصل این نمایش احساس کیف و
بیکیفی است .نمایش آخرین نوار کراپ« ،سکون و
بیتحرکی شخصیت سالخوردهاي را به نمایش میگذارد
که در حال مرور نوارهای ضبط شدة قدیمی است .بحث
بکت پایان زندگی است ،اما در نسخة فرانسوی اثر ،تأکید
بر مرگ «نیاز جنسی» است .دختری جوان با موهای
مشکی ،در لباسی سفید ...اما دختر پس از آنکه کراپ،
گستاخانه با او صحبت میکند ،شرمگین و منزجر
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میشود .اگر این پرشورترین خاطرات باشد ،زندگی
گذشتهاش خالی از هر شور و امیدی بوده است .این
شکل از واپسنگری مبهم ،تصویری نادر از یک زن ،در
همه آثار نمایشی بکت است :خاطرهای بسیار قدیم که
محو شده است» (سيگال ،مجلة نمایش.)106 -105 :
در نمایش روزهای خوش زندگی ،وینی از کمر به پايین
دفن شده و جنسیت وی پنهان شده است .این نمونه
انسانی است که نمیتواند لذت ببرد .این موضوع
بینهایت اندوهباراست .در پایان خوش« ،نگرش کمیک
موقتاً این چشمانداز ناامیدکننده را مردود میسازد.
پایان خوش ،بهعنوان واقعیتی ساختگی ،نه تنها شادی
تولد را جشن میگیرد ،بلکه با لذت از تولدي دوباره،
موقتاً بر حقیقت مرگ و مشقت زندگی غلبه مییابد»
(همان).
هر کدام از شخصیتهای بکت ،بخشی از حقیقت
بیرون از ذهنیت فردی است .در نمایش همة افتادگان،
شاهد دنياي انسانهاي دست سومي هستیم كه
نميدانند فرق انسان زنده با مرده چيست؟! آنها كه سیر
نشدهاند ،خود و پيرامونشان را در جهنمي شبیه جهنم
دانته مييابند .هيچ اميدي به فردا ندارند .آنها از ريا ،دو
رويي و سكوت كشيشان مينالند كه چگونه آنها را از
جهنمي ميترسانند كه براي آنها ،اين دنيا جهن متر از
جهنم آنهاست و تمسخرکنان به تفاسير كشيشها مبني
بر نجات بشر از ظل م گوش ميسپارند .بكت انسانها را
مأيوس از خدا معرفي ميكند .هر كه قويتر باشد ،پيروز
دنيا و هر كه ضعيفتر باشد فناء در دنياست؛ و البته او
چنين دنيايي را با همه زرق و برقش نمیپسندد .در
نمایش خلواره ،گفتگوي مردي با زن خويش و نيز پدر
خود كه سالها پيش مرده است را میشنویم .انگار
ميخواهد چيزي از او بپرسد اما نميتواند .اين مرد
دوست دارد ايد هها ،نفرت و محبت خود را در داستاني
خيالي عينيت بخشد و از آن قصه الهام گيرد! اما هيچگاه
موفق نميشود داستان را تمام كند .بكت در اين
نمايشنامه و احتماالً در ساير آثارش ،همچنان به اصول
خاصي وفادار است .او بجای آنکه از كلمه و جمله براي
بيان مقاصد خويش مدد جويد ،از حاالت ،اشيا ،خيال و
حتي طبيعت كمك  ميگيرد .در نمایش آره جـو،

پيرمردي را میبینیم كه در اتاق خود محبوس است .او
در حال رفتن به جايي است؛ متحير از واقعهاي متفكرانه
برتختخواب خود تكيه زده اما زخم زبان زنش آرامشاش
را از او سلب کرده است .زنش يكريز حرف ميزند و جو
را متهم ميكند آدم خيالبافي است حتي در باورش به
زن جو ،كه معشوق ديگري دارد ،فكر ميكند
خداِ .
جوانساني است كه چون دائم در خيال خويش سير
ميكند ،بيخاصيت است .او از دختر جواني سخن
ياش،
میگوید كه خود را کشته و در آخرين لحظات زندگ 
شنهاي ساحل را مشت کرده است .خاصيت قرصهايي
كه خورده است ،در صورتاش هویدا میشود تا ديگر
هيچ ساحل نجاتي براي او وجود نداشته باشد .جو،
مردي است كه در برابر معضالت جامعه چيزي جز دعا
خواندن نميداند .شايد جو براي اين كار دليلي دارد كه
زنش آن را درك نمیكند .جو يك قدم از زن خويش در
حسابرسي اعمالش جلوتر است .شايد دليل دعا خواندنش
آن است كه هيچ توجيهي براي اعمال گذشتهاش
نمييابد .زن جو با حرارت حرف ميزند اما وقتي جو در
مقابل حرفهاي او سكوت ميكند ،ميخواهد بگويد نه
تنها اين حرفها تكراري است ،كه پاسخ به آنها نيز
تكراري است.
در نمایش متنهایی برای هیچ ،داستان از این قرار
شخصیت در تن و تن در زنجیر .زنجیر
است :پیشروی
ّ
در حرکت .من آگاه مبهوت از شمارش ُمهرهای زنجیر و
برآورد مکانیزم قطعه به قطعة آن است که در نهایت
خسته از این تکرار بیهوش میشود و در بستری روانه
میشود که بازگشتنش حتمی و جزئي از  امور تلقی
میشود« .این تغییرات که دائماً نیز در حال تکاپو
میباشند ،به دليل تقابل با هم در کشاکش ،کنش و
واکنش بیدادهای یکسره درهم تنیده را سرمیدهند و
گرفتار از اینکه واژگانی مختص به حال و روز خود پیدا
نمیکنند و این ،از آن روست که برای من روحی نما،
پیوست مناسبی در طی قرون ساخته نشده است و ما
یکسره در ابداع مدفونیم» (نجفي .)1387 ،کاراکترهای
بکت از زندگی یکنواخت غربی خستهاند .بکت میخواهد
با فرار از قواعد شناخته شده بازی ،به انسانها هشدار
دهد آنچه اکنون برای خود ساختهاید تفاوتی با مرگ
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ندارد.
مرگ شخصیتهای بکت پایان یک چیز و آغاز هیچ
چیز است؛ پایان یک بدبختی و بس .پاک شدن پیش و
پس از زندگی ،باورهای انسان مدرن و بهم ریختگی
ریخت زندگی و عدم پاسخ تام و کامل به نیازهای مادی
و معنوی به شکلی پایدار ،بحرانهای زندگی بشر در
عصر حاضر را رقم زده است .انسان مدرن در بحرانهای
ِ
طبیعت انسان و
مختلفی گرفتار آمده است .تخریب
ِ
طبیعت طبیعت ،هماهنگی زیست کامل را از میان برده
و انسان را به ناکجا آباد روانه کرده است .انضمام انسان
به ماشین و بتون ،وی را به معنای پیشین از هدفهایی
چون جاودانگی ،سعادت ،تکامل و عقالنیت دور کرده و
وی را غریبانه در وادی بی انتهایی به نام ناامیدی رها
کرده است .تقریباً همه شخصیتهای بکت محصول
چنین وضعیتی هستند و مگر چنین انسانی جز مرگ و
خودکشی چاره دیگری نیز دارد؟ در انديشة موالنا ،مرگ
واقعیت زندگی است نه پایان حیات؛ خودآگاهی موجود
زنده از سفر بیانتهای خویش؛ سفری جاودانه .اساطیر
یونانی که به اسطورههای مسیحی تبدیل شده بودند
پس از رنسانس ،از حیات عینی و ذهنی بشر نیز زدوده
شدند .پیش از عصر ماشینیسم« ،مردن در عين زيستن
و زيستن در عين مردن» واقعیت زندگی بشر بود .تفکر
پیرامون مرگ در حین زندگی ،آغاز زندگی واقعی بشر
بود و نا آگاهی به مرگ ،گذران بیهدف زندگی .در
چنین آوردگاهی ،سه مرحله مرگ عبارت بود از «مرگ
آگاهي ،ترس يا عشق به مرگ و تفكر به مرگ» .ظهور
این سه مرحله در انسان ،وی را در حرکتی رو به جلو به
سمت یک زندگی با نظم و تعریف شده هدایت میکرد.
این مراحل در انتها به آرامشی ابدی میانجامید .وقتی
این نظم بر هم خورد و ماشین جای انسان و انسان در
مرکز هستی قرار گرفت ،عصر اضطراب آغاز گردید و
ی زاده شد.
انسان مضطرب بکت 
با اجتماعی شدن رو به رشد زندگی بشر پس از
انقالب صنعتی و جایگزینی ارزشها و خلق و خوی
بورژوازی بجای فئودالیسم ،تکنوکراسی 41و ماشین،
مراحل پنجگانهای که چارچوب ذهنی بشر را شکل
میداد عبارت شدند از :انكار ،پذیرش مرگ ،شکوه از

زندگی و چانهزني .شخصیتهای بکت در مرحله پذیرش
مرگ متوقف میشوند و دیگر نمیتوانند به مرحله نهایی
برسند .دلیل عمده آن بیمعنایی و معناباختگی تدریجی
بشر است .اما نگاه غالب فرهنگ شرقی به مرگ،
ترساننده ،رماننده ،مضطرب کننده و نومیدانه نیست.
مرگ پایان هیچ چیز نیست .جهان پیش و پس از مرگ
روشن است .مث ً
انسان مولوی به چیز فناپذیری دل
ال
ِ
نمیبندد .از خود شيفتگي پرهیز میکند؛ فروتن است و
رنج را آغاز اخالقمداری میپندارد .تقویت ارتباط با خدا
و عشقافزایی به ذات خداوندی و باور به وجود جهانی
ديگر از شاخصههای همین انسان است .البته همین
انسان ،چون آرزویی بر دل موالنا مینشیند و وی در
حسرت رسیدن به آن میسوزد .آنچنان که اعتراف
میکند:
دی شــیخ بــا چــراغ همیگشــت گــرد شــهر
كــز دیــو و دد ملولــم و انســانم آرزوســت
گفتنــد یافــت مینشــود جســتهایم مــا
گفــت آنــك یافــت مینشــود آنــم آرزوســت
«رولو مي» ندا سر میدهد زندگي كنيد و از جهان
مادی لذت ببرید زیرا در این صورت است که از مرگ
نخواهید هراسید .چیزی که شخصیتهای بکت
خواستهاند آن کنند اما چون ناکام گشتهاند ،ناامید شده
و به پوچی رسیدهاند .اگر انسان آواره و غریب شرقی به
هیچی میرسد انسان بکت به پوچی میرسد .رولو می بر
این باور است که تجلی عشق در غرب را میتوان در میل
جنسی ،اروس ،فیلیا ،و مهرورزی خالصه کرد .اما مولوی
عشق را جور دیگر میدید .اگر شخصیتهای مولوی را با
شخصیتهای بکت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد در
حیات زیستی هر دو نوع انسان تفاوتی وجود ندارد .آنچه
جهان
آنها را از هم جدا میکند دغدغههایشان است .در
ِ
موالنا ،زندگی و مرگ همچون «بهار در پاییز» یگانه
گشتهاند اما در جهان بکت ،زندگی و مرگ همچون
«زمستان در تابستان» .به باور مولوی ،علت اصلی ترس
از مرگ ،وابستگیهای بشر به لذات دنیوی است.
قهرمانان بکت در زندگی مادی هم در اوج نیستند اما
طالبان شکست خورده همین وادیاند .رنجهایی که بشر
در زندگی خویش تجربه میکند ،در اصل بخشی از
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«مرگ» است و چنین انسانی هرگز به پوچی نمیرسد.
باید علت پریشان احوالی و حسرت انسانهای بکت را در
جنس دغدغههایشان جستجو کرد .به باور مولوی کسی
که آرامش و حضور دارد ،جانش به کل از اضطراب خالی
می شود .مدرنیته میخواست منابع الهام آرامش را از
خطاهای کبرآمیزکلیسایی منزه کند اما سر از ناکجا آباد
درآورد .انسان بکت زایش چنین دورهای است.
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نتیجهگیری
بکت با نگاهی نقادانه به زندگی و دریافت کنه
بحرانهای بشر ،دوری از زندگی را برای شخصیتهایش
تجویز میکند .او اصرار دارد شخصیتهایش بیش از این
به زحمت نیفتند؛ زیرا از این نوع زندگی ،چیزی عایدشان
نخواهد شد .واقعیتهایی که برآمده از دل تاریخ انسان
غربی است در ایران نیز قابل تعمیم است؟ این بهانه که
آثار بکت پیامی جهانی داشته و مختص یک مکان
نیست ،بیشتر به یک شوخی شبیه است .بکت رهیافت
هاو دریافتهای خود را یکسره از تاریخ ،تحوالت
اجتماعی ،نظام سیاسی و فکری غرب میگیرد .در این
صورت ،این مسئله چگونه میتواند در جوامع دیگر
تعمیم داده شود؛ جوامعی که در تاریخ و دیگر عرصههای
فکری ،علیرغم داشتن زمینههای مشترک انسانی ،کام ً
ال
متفاوت است؟! کدامیک از تحوالت اجتماعی ایران،
عمیقاً شبیه تحوالت اجتماعی فرانسه است و یا کدام
کارکرد نهادهای فکری و دینی ایران ،شبیه همین
مسئله در فرانسه است؟ هنرمندانی که تالش میکنند
بدون توجه به این مباحث اساسی و صرفاً با این دلیل که
«مصادیق ،جوهر مباحث هستیشناسانه نیست بلکه
تفسیر و تبیین آن است» ،به تکرار تحلیلهای شبه
فرانسوی و غربی ادامه دهند ،راه به خطا میبرند .نقیض
ادعای یاد شده در این است که؛ بیایید انسانهای بکت
را از مکان و زمانشان جدا کنیم .در آن صورت آثار بکت
چه وضعیتی خواهند داشت؟ ایضا خطاهای ترجمة آثار
بکت بر این مغلطهنویسی پرطمطراق میافزاید .بعضی از
مترجمان تأکید دارند آثار بکت ترجمه ناپذیرند؛ به دلیل
آنکه زبان و شیوه منحصر به فرد بکت در بکارگیری

ظرفیتهای زبانی ،حرف اول و آخر را در تکمیل معانی
و مفاهیم میزند؛ نه قصه کتاب .برای بکت تغییر زبان
حیاتی است و اص ً
ال چنین تغییری ،در زندگی قهرمانان
آثارش بسیار بارز است؛ بازی زبانی .در نمایشنامه مالوی،
آنچه واگویه میشود مهمتر از خو ِد روایت است؛ در روند
داستان ،طرح داستانی محو میشود .در آثار بکت ،مرگ
از اولین جمالت بیان شده آغاز میشود؛ وی به روند
طبیعی وقوع مرگها اعتقادی ندارد .مرگ را آن گونه که
اقتضاء فضای داستانی است باز آفرینی میکند .دلیل
این کار آن است که وی مجال بیشتری برای طرح
دغدغههایش بدست آورد .وقوع مرگ پیش از هر نوع
کنش دیگری ،وضعیت بحرانی بشر در قرن بیستم را
حالجی خواهد کرد .دلیل ترجیح مرگ بر زندگی ،نه
پسندیده شدن مرگ بر زندگی است بلکه به این خاطر
است که زندگی دست نیافتنیتر و مرگ دستیافتنیتر
شده است .وی معتقد است بزرگترین قربانی بشر در
تراژدی نوین ،هویت انسانی است؛ و زندگی برای انسان
بیهویت چه معنای خاصی دارد؟ هیچ چیز.
هم چنان که نویسندگان یونانی در خلق تراژدیهای
تاثیرگذار ،هدفی فراتر از یک روایت داشته و به دنبال
تحول شخصیتی بودند ،بکت نیز از تصویریا روایت قصه
مرگ انسانها ،قصدی فراتر از صرفاً به تصویر کشیدن
جهان بکت در
مرگ خواهی انسانها دارد .اگر قرار است
ِ
ایران خوب دریافت و درک گردد باید به الزامات تاریخی،
فکری و فرهنگی ایران دقت شود .آنچه چارچوب فکری
و ذهنی ایرانی را شکل میدهد معانی برآمده از دل تفکر
تاریخی خصوص در نظرگاههای دینی  -عرفانی است.
حتی رویکردهای نقادانه نیز در نهایت در کنار چنین
جریاناتی هست شدهاند .بدون توجه به این جایگاهها،
شبیه گردانی مرثیههای بکت در ایران ،بی ثمر و صرفاً
عادتی از روی پز مدرن خواهی است .مرگباوری در
فرهنگ ایرانی ،نقطه رهایی از بحرانهای زندگی نیست
بلکه آغاز مبارزه برای غلبه بر آن است و در فرهنگ
نمایش ایرانی ،آنکه کشته میشود متولد میگردد نه
مرده .روشن شدن این مفاهیم ،میتواند به فهم بیشتر
آثار بکت ،بخصوص در ایران منجر شود.
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