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Abstract 

If the investigation of different methods of existence and surveying 

language capabilities were among the most important thought issues 

of Samuel Beckett, so he would certainly use these two in order to 

recognize man better and communicate with the world around him. 

Beckett, affected by Descartes’ Dualism, believes that the intrinsic 

separation of body and soul has resulted in the incapability of man’s 

language to communicate with the world around him. So, he tries to 

show that there is no way to resolve his inability of communicating 

rather than creating a new language to narrate himself by his separated 

body from soul. Beckett uses body, its parts and motions to do this. He 

believes that the more decrepit the body is, the more obvious its effort 

to be seen. In order to do this, he tries to use characters with different 

kinds of inabilities in their bodies. In Beckett’s view, body can 

remove the obstacles of communication by narrating its defects. 

Therefore, the characters in his writings never speak about their 

calamitous situation and they are used to their inabilities as a 

permanent companion that it seems there is no sign of self-suffering in 

their behavior and motions. Being with these sufferings to the end of 

their explorations makes them self-conscious and at the same time to 
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go beyond their decrepit bodies. Critical-analytical method has been 

used in this article and the result shows that Samuel Beckett goes 

beyond Descartes' Dualism and tries to restore the place and value of 

body. 

Keywords: Samuel Beckett, Descartes’ Dualism, Body Narration, Self-

wanted suffering, Salvation. 
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آثار  یهاتیرستگارانه در شخص یبدن و خودرنجور یتگریروا

 یدکارت تیساموئل بکت، با نظر به ثنو

 ایران تهران، ،ییدانشگاه علامه طباطبا ،فلسفه هنر یدکتر یدانشجو عباسپور  نیام
 

 ایران تهران، ،ییگاه علامه طباطبا، دانشهنر فلسفه اریدانش   ینصر ریام
  

 

 چکیده
ساموئل بكت  ةشیمسائل اند نیتریدیزبان از کل یهاتیقابل یبررس زیانحاء مختلف وجود و ن یاگر جستجو

به کار  رامونیارتباط با جهان پ یو برقرار یدو را جهت شناخت هرچه بهتر آدم نیا یو شکیباشند، ب
نفس و بدن باعث شده  یرباور است که مفارقت جوه نیبر ا یدکارت ییگراتی. بكت متأثر از ثنوردیگیم

بر آن است تا نشان دهد بدن  یناتوان باشد. لذا و رامونیارتباط با جهان پ یذاتاً از برقرار یزبان آدم
 اشیارتباط یهایخود در جهت رفع کاست یتگرینو به روا یاست با خلق زبان ریجداشده از نفس ناگز

معتقد است هر چه بدن  ی. وردیگیآن کمک م رکاتمهم از بدن، اجزاء و ح نیانجام ا یبپردازد. بكت برا
معلول و  یهابا بدن ییهاتیشدن مشهودتر است. لذا در آثارش شخص دهید یرنجورتر باشد، تلاش آن برا

خود  یهایکاست یتگریروا قی. به باور بكت، بدن از طرکشدیم ریبه تصو یمتعدد جسم یهایناتوان
از  یاهیفقط گلاآثارش نه یهاتیشخص رو،نیاز سر راه بردارد. ازا یدرا تا حدو یموانع ارتباط تواندیم

خود عادت  یجسم یهابه نقص یاتااندازه یشگیهم یبار خود ندارند، بلكه همچون همراهوضع اسف
ها با رنج نیا ی. همراهشودیم دهیشان ددر رفتار و حرکات یخودرنجور یاکه بشود گفت گونه کنندیم

و فراتر رفتن از  ییاز سو یخودآگاه ینوعرا به هاآن شان،یجستجو ریس انیبكت در پا یهاتیشخص
 جورکیو از خلال  یخودآگاه نیکه در اثر ا یاگونهبه رساند؛یم گرید یرنجور خود از سو یهابدن

 نی. در نگارش اشودیقلمداد م یاز رستگار یها شكلآن یکه برا کنندیم دایدست پ ییمكاشفه، به رها
 تیکه ساموئل بكت از ثنو دهدیپژوهش نشان م نیا جیاستفاده شده است. نتا یانتقاد یلیمقاله از روش تحل

فرض که بدن بزنگاه رخداد  نای با را، بدن ةرفتازدست گاهیشأن و جا کندیرفته فراتر و تلاش م یدکارت
 است، به آن بازگرداند. یآگاه

 .یبدن، رنج خودخواسته، رستگار یتگریروا ،یدکارت تیساموئل بکت، ثنو :هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

پردازد، نه وجود به معنای ارسطویی یا دازاین وجود می ةمطالعبكت در مقام متفكری که به 

سازد(، در جستجوی وجهی از وجود است که )که خود را با امكاناتش برمیهایدگری 

قرار گرفته است. بكت تحت تأثیر ثنویت دکارتی معتقد است  موردتوجهاو کمتر  زعمبه

که زبان آدمی را راهی برای برقراری ارتباط با جهان پیرامون نیست، لذا بخشی از تلاش 

ناتوانی ذاتی زبان در برقراری  هاآنا به کمک کند تهایی میخود را صرف خلق شخصیت

های فرتوت، رنجور، عمدتًا توان با نمایش بدنارتباط را مرتفع سازد. او معتقد است که می

، در آثارش سعی رونیازا معلول و همواره مشابه، نقص ذاتی زبان را تا حدودی رفع کرد.

ناپذیرها و فراتر از آن، نام هایافتنینادستها و به عبارتی، ها، ناشنیدنیدر بیان ناگفتنی

باید حرف »تمام کارهای بكت کوششی است برای نامیدن امر ننامیدنی:  درواقع 1.دارد

ی ندارم جز اکلمهبدهد. من که چیزی برای گفتن ندارم.  خواهدیمی که ایمعنبزنم. هر 

« که از آن بنوشم.کلمات دیگران. باید حرف بزنم... این اقیانوس )کلمات( را دارم 

(Beckett, Three Novels:1959, p 50 .)بكت دست و پا زدن در این اقیانوس  زعمبه

ی است که در توضیح و تبیین وجود از سوی سایر متفكران نادیده امسئلهکلمات  ریناپذنام

 گرفته شده است.

ریق او راه وصول به حقیقت وجود از ط ازنظرروایتگری است. چرا که  فتةیشبكت 

اما معتقد است در اثر جدایی میان نفس از جسم، میان ما و جهان ؛ گیردروایتگری شكل می

از ما  هرکدام دادةرشكلییتغروایات ما ضرورتاً تجارب  کهیطوربهفاصله افتاده است؛ 

باشند که نه ذاتاً همسازند و نه با هم سازگار و نه الزاماً تصویر یكسانی از نمود جهان را می

وی فرایند برقراری ارتباط از مجرای زبانِ دارای  ازنظرکنند. به همین دلیل زگو میبا

. لذا گذردیمهای سرشار از درنگ و تردید ناپذیر و لحظهها، عناصر توضیحشكاف

گیریم، هدف ما در کشف از میزان تلاشی که برای برقراری ارتباط به کار می نظرصرف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

،. بكت شودیمبكت محسوب  ةگانسهجزء  «ردیمیممالون »و  «مولوی»که به همراه  «ریناپذنام». اشاره به رمان 1

 به چاپ رسید. 1191نوشت اما در سال  1191را در سال  ریناپذنام
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که هرگز  شودینممحقق  روازآنحقیقت وجودمان از طریق روایت زبانی همیشه 

داشته  وضوحبهی را شكل دهیم که توانایی توصیف تجارب انسانی را تیرواکلان میتوانینم

اند. های ناقص و مبهم شكل یافتهباشد. چرا که خود تجارب انسانی از روایت

 (.171: 1119ی، محمدیحاج)

ای ها و نه وسیلهجزء اصلی روایت برای بكت نه ابزار کاوش ناشناخته ابهمثبهزبان 

برای فهم بیشتر خود و جهان، بلكه همچون امكانی است که باید بار تزلزل محض معنا را 

اما در این امر ناکارآمد ؛ و نیز بتواند به برقراری رابطه بیانجامد در روایتگری به دوش بكشد

گیرد. درواقع او معتقد ناتوانی ارتباطی از زبان بدن کمک می است. بكت برای رفع این

کلمات را راهی به جستجو و یافتن وجود نیست، یا باید به انزوا پناه ببریم  کهییازآنجااست 

های و یا به بدن و حرکات آن برای برقراری ارتباط متوسل شویم. اگرچه برخی شخصیت

آورند؛ اما راهكار اصلی بكت برای رفع وی میوی علاوه بر سكوت، به دروغ گفتن نیز ر

های بدن است. از طرفی، نقص ذاتی زبان، بكت را مشكل ارتباطی استفاده از قابلیت

توانیم در تا می دارد تا همواره به ما توصیه کند برای آنكه کمتر دچار گمراهی شویموامی

ن روست که در بسیاری از ارتباطات زبانی خود واژگان کمتری را به کار گیریم. از همی

آورد. برای گیری از کلمات روی میگرایی در بهرهآگاهانه و تعمداً به کمینه طوربهآثارش 

کاررفته در آن است. ناشی از ایجاز زبانِ به« دست آخر» شنامةینمامثال بخشی از دشواری 

ی گفته اکلمه نیترکوچکاز آغاز تا پایان نمایش « بازی بدون حرف»البته در نمایشنامه 

. در این اثر بكت ابدییماستفاده از زبان به حداقل کاهش « دست آخر»اما در ؛ شودینم

(. این آثار 91: 1111کند. )رابرتس، هایش جاری میکمترین کلمات را بر زبان شخصیت

. نامدیم 1را نمایشنامک هاآن. خود بكت اندشدهنویسندگی بكت خلق  متأخردر دوران 

. شودیماعمال  العادهفوقاقتصاد کلام به طرزی  هاآنیی است که در هاشنامهینمامنظور 

من »(. بكت افراط ایجاز در استفاده از کلمات را در نمایش 111: 1119ی، محمدیحاج)

و از  ردیگیم. نمایشی که در آن از یک بازیگر )زن( بهره رساندیمی خود حداعلابه« نه
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و کلمات سریع و بعضاً  شودیمباز و بسته  دفعاتبهکه  مینیبیمرا بدن وی، ما تنها دهانی 

 .سازدیمنامفهومی را بر زبان جاری 

و نیز با دیدن وجوه مختلف حضور « من نه»در نمایش  دهان مشاهدةمخاطب بكت با 

های معلول و افلیج و هاست: شخصیتبدن در آثار بكت، همواره درگیر این پرسش

لولند، تصویر ها میها و خرابهمشابه که در بیراهه همهنیانشین و بعضاً تكراری و حومه

برند؟ چرا ها از معلولیت جسمی رنج میاین شخصیت عمدةنمادین چه کسانی هستند؟ چرا 

ماند؛ دست به از بیان چیزی که خوِد زبان از بیان آن قاصر است، در می هاآنهرگاه زبان 

شوند؟ آیا همین توسل به زبان بدن است که گفتمان بدن را دامن بدن و حرکات آن می

را به  هاآنبدن تا چه اندازه  زند؟ زبان حرکات و اجزایهای بكتی رقم میبرای شخصیت

تلاش خود  همة هاتیشخص؟ چرا این سازدیمخروج از وضعیتی که در آن هستند، امیدوار 

 واقعاً ؟ و درنهایت، آیا رندیگینمرا برای بهبود شرایط یا رهایی از رنج جسمانی به کار 

ستگاری ی بكت نوعی رهاتیشخصنور یا رسیدن به آرامش را برای  مشاهدة توانیم

، بخصوص در پایان میشویمیی روبرو هاصحنهقلمداد کرد؟ در آثار بكت ما همواره با 

خورشید یا سفیدی یكنواخت  مشاهدةبه سمت نور یا  هاتیشخصکه در آن ها داستان

کجا هستم، به سمت خورشید در حال طلوع، به سمت جایی  دانستمینم. »کنندیمحرکت 

« طلوع کند، به راه افتادم تا زودتر وارد روشنایی شوم. ازآنجا ستیبایم کردمیمکه تصور 

 (.17: 1111)بكت، 

های زبان تصویری واضح از بدن و قابلیت ارائةهدف از نگارش این مقاله از سویی 

از  متأثرساموئل بكت است؛ و از سوی دیگر،  شةیاندبدن در جهت برقراری ارتباط در 

ی است که بدن ریتأثثنویت دکارتی و علیرغم جدایی ذهن و جسم، بررسی نقش و 

ضمن اشاره به  کهیطوربههای آثار بكت داشته باشد. تواند در رستگاری شخصیتمی

گیری های بدن برای انجام مراوده و شكل، همچنین بتوان قابلیتنقص عضوهاها و کاستی

های معلول و درگیر استا تلاش خواهیم کرد علت نمایش بدنارتباط را نشان داد. در همین ر

وی این  ازنظری که بتوان ادعا کرد اگونهبههای بیشمار در آثار بكت را تبیین کنیم. رنج
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ترین گزینه برای جایگزینی زبان ی جسمانی متعدد، مناسبتهایکاستها با وجود بدن

ایت به این مسئله خواهیم پرداخت که چرا باشند. درنهگفتاری در جهت برقراری ارتباط می

به مدد همین بدن  و آیندهای آثار بكت با این نواقص جسمانی کنار میو چگونه شخصیت

یابند که در ی آرامش و رهایی دست مینوعبهمعلول و رنج خودخواسته در پایان راه 

تلقی رایج از . این برداشت ممكن است با شودیمرستگاری تلقی  جورکی هاآنموقعیت 

در پایان سیر  هایرستگارو بالتبع  هاآرامشما با انواعی از  رونیازارستگاری یكسان نباشد. 

 ی بكت مواجه هستیم.هاتیشخصجستجوی 

 پیشینه پژوهش

 مقالةبه  توانیماین پژوهش مشابهت موضوعی دارند،  مسئلةدر میان مقالات فارسی که به 

ی قرار موردبررسشكری، کردفیروزجایی اشاره کرد که در این مقاله ثنویت دکارتی 

دکارت تمایز میان نفس و بدن امری  ازنظرکه  دهدیمی این پژوهش نشان هاافته. یردیگیم

کارشناس که به نقد و بررسی نفس  مقالة(. در 1111ذاتی است )شكری و کردفیروزجایی، 

ضمن نقد  مؤلف، پردازدیمی از نظام حكمت متعالیه ریگبهرها و بدن از دیدگاه دکارت ب

ارتباط بین نفس و بدن را  وةیشثنویت دکارتی، بهترین پاسخ برای تبیین صحیح و عقلانی 

ی نیبجهانبه بررسی حقیقت و معنا در  اشمقاله(. حداد در 1111)کارشناس،  کندیمارائه 

که بكت ابایی ندارد از اینكه تصویر واضح  رسدیمو به این نتیجه  پردازدیمساموئل بكت 

 (.1191و متمایزی از حقیقت را در اختیار مخاطبان خود قرار ندهد حداد )

 هاآن نیترمهمی بیشتری صورت گرفته است که هاپژوهشدر میان مقالات خارجی 

بكت با نام  منتشرشدةخود به مضامین فلسفی نخستین اثر  مقالةبه شرح ذیل است: کوهن در 

که ثنویت دکارتی از نخستین  دهدیم. نتایج این پژوهش نشان پردازدیمهوروسكوپ 

در آثار بعدی او نیز دنبال  راتیتأثگذارده و این  ریتأثیی بوده که بر تفكر بكت هاشهیاند

ی فلسفی هاشهیاند ریتأث. همچنین فلچر در پژوهش خود به بررسی (Cohn, 1964) شوندیم

این پژوهش حاکی از آن است که یكی از  جةینت. پردازدیمر ساموئل بكت بر آثا

 (Fletcher, 1965).ی فلسفی بر تفكر بكت، ثنویت دکارتی استهاشهیاند نیرگذارتریتأث
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یک  کاملاًکه نخستین اثر بكت، رمانی به نام مورفی،  ردیگیمخود نتیجه  مقالةکوزینو در 

بین زندگی  رابطةخود به بررسی  مقالة. اولمان در (Cousineau, 1984)رمان دکارتی است 

. نتایج پژوهش وی نشان پردازدیمو اثر هنری متفكرانی چون دکارت، خولینكس و بكت 

ی هاشهیانداز  اشیزندگی از جزئیات ریگبهرهکه بكت در پرداختن آثار خود و  دهدیم

 (Uhlmann, 2004) .دکارت و خولینكس در آثارش بهره برده است

ی مشاهده امقالهاین پژوهش باشد،  مسئلة، در میان مقالاتی که مرتبط با وجودنیباا

ساموئل بكت از منظر بدن و  شةیاندثنویت دکارتی را بر  راتیتأثکه مشخصاً  شودینم

ثنویت  ریتأثمسائل مربوط به بدن بررسی کرده باشد. در این مقاله قصد داریم که مشخصاً 

 موردمطالعهی ساموئل بكت هاتیشخصدکارتی را بر بحث خودرنجوری رستگارانه در 

 قرار دهیم.

 . ثنویت دکارت1

بر طبق آرای دکارت، ذات آدمی از دو جوهر مفارق از هم شكل گرفته است. نفس و بدن. 

ت در تاریخ فلسفه و تا پیش از دکارت، انسان در قالب موجودی که از نفس و بدن وحد

ی ارابطهمیان نفس و بدن انسان را شبیه  رابطةفلاسفه  عمدة و شدیمیافته، تعریف 

جوهر چیزی  دیگویمکه ارسطو میان ماده و صورت برقرار کرده بود. دکارت  دانستندیم

اما این تبیین از جوهر را اولاً و ؛ دیگری نیاز ندارد زیچچیهاست که برای موجودیت خود به 

برد. وی تمثیلی در مورد مخلوقات به کار می وةیشد خدا و ثانیًا و بالعرض به بالذات در مور

(. به اثبات جوهر 19: 1197)دکارت، « ، پس هستمشمیاندیم»معروف  جملةسپس با بیان 

جوهری مفارق از  ازلحاظهر چیز موجود در جهان خارج را  کهیطوربهپردازد. نفس می

میان جوهر نفس و جوهر جسم که صفت اصلی اولی  رونیازاداند و نفس آدمی می

شود. از طرفی، منظور دکارت از جسم، فقط اندیشیدن و دومی امتداد است، تمایز قائل می

. لذا فضا و شودیمجسم انسان نیست، بلكه هر چیزی که صفت آن امتداد باشد، جسم تلقی 

 ادراک ماست نحوةدر  هاآنتفاوت  و جسم دو چیز متمایز و متفاوت از هم نیستند

تمایز جوهری نفس و بدن، این دو را با هم متحد  رغمیعل(. دکارت 109: 1199)اسپینوزا، 



 831 |   نصریو عباسپور ؛  …آثار ساموئل  یهاتیرستگارانه در شخص یبدن و خودرنجور یتگریروا

محل خاص  1صنوبری غدة»داند و معتقد است که نفس با کل بدن وحدت حقیقی دارد. می

( این تصویری که دکارت از نفس و بدن 99: 1199)مجتهدی، « ارتباط نفس و جسم است.

 کند، در تاریخ فلسفه به ثنویت دکارتی مشهور است.ز و ارتباط آن دو با هم ارائه میو تمای

 ساموئل بکت و ثنویت دکارتی .3

کند. هایی است که ذهن بكت جوان را به خود مشغول میثنویت دکارتی از نخستین اندیشه

به  ابتداشود. ، باور به جدایی نفس و بدن، با شک آغاز میتبعبهطرح معرفتی دکارت و 

هست، غیر از منِ اندیشنده که فاعل تردیدکننده به موضوع تردید  آنچهساکن، شک در هر 

یک  مثابهبهدر هستی آن شک کرد. این مسئله )جدایی ذهن از بدن( نه  توانینماست و 

های تمام آثار بكت، بخصوص در رمانی در فرضشیپمعرفتی اما همچون باوری یا  شاکلة

 وی مشهود است:

این دو در ظاهر با هم  و کرد دوپاره است. یک بدن و یک ذهنمورفی احساس می»

اما او حس ؛ پی ببرد هاآنبه چیزهای مشترک میان  توانستینمدر ارتباط بودند؛ و الا او 

که از طریق کدام  دانستینم، نیبنابراو  نیست نفوذقابلکرد که ذهنش در برابر بدن می

گردد. او هر یک با دیگری منطبق می تجربةشود یا چگونه مجرا این ارتباط برقرار می

 (.111: 1119)بكت، « تابع دیگری نیست... کیچیهخرسند بود که 

ثنویت دکارتی، در آثارش نسبت به بدن انسان نگاهی  ةیاولپذیرش  واسطةبهبكت 

به  خصوصبهاین پژوهش قرار گرفته است.  موردمطالعةکند و به همین دلیل ویژه پیدا می

و  های بیشمار جسمی و ذهنیهای معلول و فرتوت، با رنجآمیز بدننمایش اغراق خاطر

ها و خانمانها، بیکورها و افلیجمآب،  ها، ولگردهای روشنفكربدنهیاهو، شبه دورازبه

های جهانی که در وحشت مدام از جنگ بعد از جنگ زدةخها، در جهان ساکت و یلوده

هایی برند. از همین رو مخاطب بكت در سراسر آثار وی با شخصیتآخرالزمانی به سر می

معلولیت کنار  برند، اما عمدتاً با اینکه اگرچه از معلولیت جسمانی رنج می شودیمروبرو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Glande Pienale 
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های های بیشمارشان، به سرگرمیاند، یا برای دور زدن توجه خود نسبت به رنجآمده

 قدرآن هاآنآورند. همچنین بسیاری از اهمیت، روی میو از منظر ما بی پاافتادهشیپ

ها، حرکات زائد بدن، شمارش اشیاء وار و وسواس شمارش گاممشغول محاسبات ریاضی

تفاوت ، یا نسبت به آن بیکنندیمند که یا معلولیت خود را فراموش گرداطراف می

 شوند.می

کار  اصلاًهای بكت این درحالی است که رهایی از فلاکت بدن برای شخصیت

، اندمشغولای که به روایت آن ها در تمام طول قصهای نیست. برخی از این شخصیتساده

خزند، دست و های خاکی میی همچون کرمولاگلهمراه با طلوع و غروب خورشید، در 

زنند و خود را برای یک گام بیشتر به مرگ، به آرامش و رهایی مطلق نزدیک پا می

از:  اندعبارت وارفهرست صورتبهی بكت هاتیشخصی هارنجکنند. برخی از عیوب و می

، بلاکوافیستول مقعدی؛  مرسیهکیست دارد و  کامیهبه بیماری پوستی مبتلاست،  وات»

و  به گرفتگی عضلات، درد مفاصل، میخچه نامیبی هاتیشخص جورهمهو  مورانو  مولوی

 ماهودما با شخصیتی به نام « ریناپذنام»(. همچنین در 191)همان: « لنگی پا مبتلا هستند.

و دست و پای خود را از دست داده است.  کندیمی زندگی اکوزهکه در  میشویمروبرو 

 شودیم زحمتبه کهیطوربه، باشدیماین فقدان اعضای بدن امری رایج در آثار بكت 

ی جسمانی مبتلا نباشد. از طرفی، هرچقدر اعارضهشخصیتی بكتی ییدا کرد که به 

ارتی، . به عبکنندیمپیدا  ترپررنگبیشتر باشد، موجودیتی  هاآنی جسمی هایکاست

بلایا و امراض جسمانی که دارند، گویی با زبان بدن  جورهمه رغمیعلی بكت هاتیشخص

 1.«، پس هستمکشمیممن رنج »فریاد بزنند:  خواهندیمخود 

 ظاهربههای بكت افراد معلول، لوده، شخصیت عمدةدر پاسخ به این پرسش که چرا  

به ارتباط میان غیاب مطلق و تلاش بدن  صراحتبهتوان سر و پا و عمدتاً بیمار هستند، میبی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( اینجا منظور درد و 19: 1197، )دکارت، «پس هستم شمیاندیم»معروف دکارت در تاملات:  ةجمل. اشاره دارد به 1

کیفیت حضورشان و  ةواسطبه، بلكه کنندیمی خود اشاره هابدنبه  تنهانهی بكت است که هاتیشخصرنج جسمانی 

بر این  مؤلف. پردازندیمی روح و زبان فرد هایکاستی که در برقراری مراوده با جهان خارج دارند، به پوشش ریتأث

 .رساندیمموجودیتشان را به اثبات  هاآنی هابدنی اندیشه، جابهباور است که 
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برای بهتر دیده شدن اشاره کرد. به این معنی که هرچقدر بدن دچار نقص باشد، تلاش وی 

 تنهانهبكت  رونیازاشود. و گفتمان حضور، بیشتر می رفتهازدستبرای نمایش عضو 

ترین شكل ممكن آن را خواهد به واضحپوشاند، بلكه میهایش را نمیمعلولیت شخصیت

شود. از طرفی، هاست که بدن وارد گفتگو میبه تصویر بكشد. چرا که به مدد همین کاستی

سینه، جیغ و فریاد،  خسخسسكسكه، بوی زیر بغل، گوز،  ازجملهبرخی تظاهرات بدن 

تظاهرات بدنی هستند که برای نمایش موجودیت و  دستنیازاصدای نفس زدن و مواردی 

. در پایان این بخش باید خاطرنشان کرد که بكت ردیگیمرا به کار  هاآنخود  حمترقابل

ثنویت دکارتی به نگارش آثار بعدی خود ادامه داد. هرچه در کارهای وی  ریتأثتحت 

شده و  تریكیمكانجسم  کهیطوربه، شودیمبین ذهن و جسم بیشتر  فاصلة، میرویمجلوتر 

. از طرفی، ذهن که از بدن و جهان پیرامونش شودیمارتباطش با ذهن کمتر و کمتر 

. گرددیمی درونی خودش دفن هاهیلاو در  شودیم تریمنزو، روز به روز جداشده

یی دکارت اما برخلاف وی، در سراسر آثارش تلاش گراتیثنوبكت متأثر از  وجودنیباا

 بدن باید دیده رونیازابرای ذهن قائل بود، به بدن بازگرداند.  کرد تا اهمیتی را که دکارت

ی آن بود. به باور هایکاستو  هارنجو بهترین راه برای دیده شدن بدن، نمایش  شدیم

میراث دکارتی را واژگون کند و این  توانستیمبدن رنجور  عرضةبكت با »بن زوی: -لیندا

(. هیو کِنر از نخستین منتقدان بكت که بر 179)همان، « بدن را به جایگاه آگاهی بدل نماید.

یی دکارت و گراتیثنو ریتأث در خصوص، کردیمی فلسفی آثار وی مطالعه هاهیدرونما

ین ذهن و جسم در گسترش شكاف دکارتی ب: »سدینویمبكت بر میدان دادن به بدن  دیتأک

بین ذهن و جسم  فاصلةبا پیشروی بكت،  زمانهمتحول آثار بكت نقش محوری دارد: 

ی اندهیفزاشد و کمتر به انقیاد ذهن درآمد و ذهن به شكل  تریكیمكانبیشتر شد )جسم 

 (.111)همان، « در خود فرو رفت. اجباراًمنزوی شد و 

 . روایتگری بدن4

ابزارهای  همةنماید که از جوگر وجود است، طبیعی میبكت فیلسوف جست ازآنجاکه

این ابزارها  نیترمهم ازجملهممكن برای یافتن و شناخت انحاء مختلف وجود بهره بگیرد. 
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نزد وی زبان است. او معتقد است زبان در عصر حاضر کارکرد سنتی خود را از دست داده 

تواند ابزار مناسبی برای برقراری ارتباط و فهم دیگری قلمداد شود. بكت است و دیگر نمی

جوانب زندگی  همةکه بر  داندیمناکارآمدی زبان را محصول معناباختگی دوران مدرن 

ه است. از طرفی، تحت ثنویت دکارتی و جدایی ذهن از جسم، گذاشت ریتأثها انسان

، تصاویر ذهنی ما هستند؛ و لذا در ارتباط با جهان، میبندیمکلماتی که ما در زبان به کار 

. از طرف دیگر، معناباختگی جهانِ پس از باشندیمغیرخود ناکارآمد  هر آنچهدیگری و 

ارتباط را مضاعف کرده است. برای نمونه ی جهانی ناکارآمدی زبان در برقراری هاجنگ

دهد ای را نشان میاز هستی آدمی در زمانه نشدهشیآراتصویری « گودو در انتظار»نمایش »

گفتگوها و رفتار  جزءجزءبهکه زندگی در آن عاری از معنا )معناباخته( شده است. 

« معاصر دارد. جامعةها در های این نمایش حكایت از عبث بودن تعامل انسانشخصیت

تفاوت های بكت نسبت به برقراری مراوده بی(. البته که شخصیت10: 1111)رابرتس، 

از حرف زدن با  هاآناز اساس تغییر کرده است. هدف  هاآننیستند، اما ماهیت ارتباط برای 

ای بیاموزند یا به فهم همدیگر کمک همدیگر این نیست که از خلال گفتگوها چیز تازه

ی به دردهای خود و گذر توجهیباند که برای فرار از تنهایی و لكه به جد دریافتهکنند، ب

توان با دیگری یک گفتگو ترتیب داد و برای لحظاتی خود را سرگرم کرد. در زمان می

و صرف  شدهساقطاهمیت  درجةشود، از گونه مراوده، ماهیت آنچه بر زبان رانده میاین

عجیبی  دیتأکبكت با  «من نه»گیرد. در نمایش قرار می دتوجهموربرقراری ارتباط است که 

 دیگویم، بازیگر نقش دهان بیلی وایتللوکه بر زبان بدن، نسبت به محتوای متن دارد، به 

ی او )معنا و مفهوم کلمات( نشود؛ بلكه هاحرفسریع حرف بزند که کسی متوجه  قدرآن

. در کندیمی سریع و نمایش حرکات دهان است که اهمیت پیدا هادادنتكانشكل لب 

که رسالت  اندواقفبه این مسئله  استراگونو  ولادیمیر ازآنجاکه« در انتظار گودو»نمایش 

که هر بار تصمیم  بعدازآنبرقراری ارتباط تلاشی جهت یادگیری و شناخت نیست، لذا 

برقرار کنند، خیلی زود از بودن در کنار  ایگیرند با هم حرف بزنند و ارتباط دوبارهمی

ی از بودن در کنار هم را بر حوصلگیبحتی این انزجار و  هاآنشوند. دیگری خسته می
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 (.11-11: 1199آورند. )باش، زبان می

بكت زبان به انحاء گوناگون کارکرد خود جهت  ازنظرفقدان محتوا، بلكه  فقطنه

ت. این نقص ذاتی زبان در ایجاد رابطه، به مشكلات فهم برقراری ارتباط را از دست داده اس

زند. در چنین فضایی آدمی در سطل زباله و ی غیرخود دامن میسوبهدیگران و یافتن راهی 

در سراسر آثار بكت و در  1شود.خیالات، اوهام و باورهای محدود خود محصور می خمرة

 تنهانهشویم که ها مواجه میشخصیت هایی از سویراستای برقراری ارتباط، ما با دیالوگ

گشایند، بلكه به جهت استفاده از زبان، بر گنگی شرایط گرهی از وضع موجود نمی

از رفتار خشن،  ولادیمیرکه « در انتظار گودو»اول نمایش  پردةافزایند. در آمده میپیش

ار خود را از کند انزجبه تنگ آمده است، سعی می لاکیبا  پوزوو غیرانسانی  تفاوتیب

یابد، به بدن و بخصوص حرکات طریق کلمات بیان کند اما چون در این راه توفیقی نمی

شبیه یک  لاکیبفهماند که نباید با  پوزوبه  هاآنبرد تا از طریق اش پناه میها و چهرهدست

به  اشاره[ رفتار با یک آدم...لكنت ]و با  [ قاطعانهولادیمیر:»آموز رفتار کند. حیوان دست

: 1111)عباسپور، « ننگه. ةیما... شبیه... من فكر کنم... نه... یک موجود انسانی... نه... ]لاکی

و جهان  هاآنبین ذهن  رابطةی بكت با علم به اینكه زبان ناکارآمد از بیان هاتیشخص(. 97

 در این راه موفق نیستند. عتاً یطبو  رندیگیمخارج است، آن را به کار 

آثارش عدم توانایی زبان در برقراری ارتباط را به طرق مختلف نشان بكت در 

گویی ی بریده بریده و هذیانهاحرفی تعمدی، هامكث. از محتوای طولانی، دهدیم

اول  دورةها. در بیشتر آثار ها گرفته تا ساختار برخی نمایشگفتگوی شخصیت

ها، استفاده مكرر از بیان سخنان دوپهلو از جانب شخصیت 1ی بكتسینوشنامهینما

ها، ناتوانی در یافتن کلمات مناسب وضعِ موجود، ها، تكرار مترادفها، کلیشهگوییتک

استفاده از سبک تلگرافی و فقدان ساختار دستور زبانی، حذف علائم سجاوندی و استفاده 

کنند )اسلین، زبان در ایجاد ارتباط حكایت میابزار بازی، از عدم کارایی  مثابهبهاز کلمات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 اجرا شد. 1199که نخستین بار در اکتبر  1199به سال  شدهنوشتهاثر بكت.  «بازیآخر ». اشاره به نمایش 1

 یی چون در انتظار گودو، آخر بازی و روزهای خوش است.هاشنامهینما. منظور 1
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، فاقد هرگونه هدف کندیمی که بكت آن را توصیف امعناباخته(. جهان 17-11: 1199

، دیالوگ، مثل سایر دادهازدسترا  اشییغاغایی است؛ و طبیعتًا در دنیایی که اهداف 

« آخر بازی»در  که َهم طورهمان، تنها یک بازی است برای گذراندن زمان، هاکنش

ی که تو تنهایی خودش را به ابچه، کلمات، عین زنمیمبعد هم ور ور حرف : »... دیگویم

 زنندیم، برای اینكه تنها نباشند، تو تاریكی با هم حرف کندیمدو سه تا بچه تبدیل 

 Endgame,1958: p« )زندیریمو فرو  شوندیمپشت سر هم جاری  هالحظهیواشكی... 

70.) 

ت معتقد است با درنظر گرفتن این نقص ذاتی، هرچقدر بیشتر پاپی زبان شویم و بك

اش برای ایجاد ارتباط استفاده کنیم، بیشتر از های بالقوهآن را بكاویم و بخواهیم از قابلیت

درواقع شرحی « آخرین نوار کراپ» شنامةینماشویم. در همین راستا مسیر حقیقت دور می

پیرمردی سالخورده است  کراپناکامی انسان در برقراری مراوده.  لهمرحبهمرحلهاست بر 

کند. زمانی که او از که از طریق نوار کاست به صدای سی سال پیش خود گوش می

کند. می رفتهازدستشود، مراوده با مادر را جایگزین ارتباط با دوست اش جدا میمعشوقه

ارتباط وی با جهان خارج، گوش کردن به نوارهاست.  نشانةپس از مرگ مادر نیز، تنها 

خواهد به ما بفهماند که وقتی هیچ راهی به فهم جهان دیگری ضمنی، بكت می طوربه

در  تواندیمتواند همچنان مخاطب وی باشد. گویی زبان هنوز هم نیست، تنها خود آدم می

پرده،  فروافتادن، با حالنیباا مراوده با خویشتن همچون ابزاری کارآمد به کار گرفته شود.

تماشاچیان در حال ترک سالن هستند،  کهیهنگامهنوز صدای نوار در سكوت ادامه دارد. 

جوان در نوار کاست.  کراپِرسد و نه صدای پیرمرد به گوش می کراپِدیگر نه صدای 

و این . »دباشیمپایانی برای رسالت زبان جهت برقراری ارتباط  نقطةچرا که نزد بكت این 

)رابرتس، « تواند با کسی مراوده داشته باشد، حتی با خویشتن.یعنی اینكه انسان دیگر نمی

1111 :119.) 

های بكت دارد. عدم توانایی برقراری ارتباط پیامدهای گوناگونی برای شخصیت

 وینینه برند، برای نموهای زباله پناه میها یا سطلشوند، به خمرهدچار انزوا می هاآن عمدة
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ی زباله هاسطلکه در « دست آخر»و نگ و نل در  فرورفتهی ماسه اکپهدر « آخر بازی»در 

. همچنین در مواردی رابطه با گیاهان و حیوانات و اشیای پیرامون را اندشدهمحصور 

« گودو در انتظار»نمونه بارز این دلبستگی در نمایش »کنند. جایگزین ارتباطات انسانی می

و نیز دلبستگی مكانیكی و  در آغاز نمایش ولادیمیرو کلاه  استراگونی ( هاینکفش )پوت

: 1199)باش، .« کندیمرا حمل  هاآنبه اشیایی است که در جایگاه یک باربر  لاکیمنظم 

ی بكت به اشیای هاتیشخصاز این دلبستگی  توانیم(. موارد متعدد دیگری را نیز 91-11

توانایی انجام مراوده را ندارند، بلكه همچنین  فقطنه هاآنپیرامون نام برد. چرا که 

 اند.چگونگی برقراری رابطه را از یاد برده

ی به یكی از آشنایان انامهارتباطی در  بستبناما راهكار اصلی بكت برای خروج از 

یعنی روش نگارشی که ؛ و آن نیاز ادبیات بدون کلمه است کندیمنمود پیدا  اشیآلمان

 مةین(. بكت در 110: 1119ی، محمدیحاج. )کندیمیات را از چیرگی غایی زبان آزاد ادب

دوم قرن بیستم کاملاً به این مسئله واقف است که محاکات ارسطویی و انقلاب کپرنیكی 

 قدرهمانهای بیان تجربیات آدمی از جهان خارج نیستند. در جهان مدرن کانت تنها شیوه

 رگذاریتأثگیری واقعیت دخالت دارند، مخاطب نیز در شكلآن  مؤلفکه اثر هنری و 

ای ایجابی میان هنر و حقیقت شكل آگاه رابطه سوژةاست. این برساخت واقعیت از منظر 

 سوژةمن و منظرگاه فكری منِ  شناسانةمعرفتدهد. به این معنا که فهم من، دیدگاه می

گفت که ما پس از اثر هنری  شودیممستقیم دارد. به عبارتی  ریتأثآگاه، در ساخت واقعیت 

با هنرمند و اثر او در ساخت معنا و مفهوم کار هنری مشارکت  زمانهمنیستیم، بلكه 

ای سلبی با هم دارند. بكت هنر و حقیقت رابطه ازنظر. این در حالی است که میکنیم

شناسی و حتی شناسی، معرفتهستیاو، هنر ابزاری برای اهداف ایدئولوژیكی،  زعمبه

ناکارآمدی زبان ناممكن  واسطةبههستی  دربارةشناسی نیست؛ بلكه چون گفتگو زیبایی

ای سلبی با حقیقت برقرار کنند. به این معنا توانند رابطهگشته است، هنر و هنرمند تنها می

ناکافی و ناکارآمد است و  ، بار معنایی و...( برای بیان حقیقتهاییبایزی زبان )هاتیقابلکه 

حرکت کرد.  هاییباینازو  هاناداشتهناگزیر برای دستیابی به حقیقت )وجود( باید از مسیر 
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: کندیمی با جورج دوثویی صراحتاً به این کارکرد سلبی هنر اشاره امصاحبهبكت در 

توان سخن دیگر صحبت کردن از هستی ممكن نیست، تنها از آشفتگی و آشوب می»

سلبی است که نیاز ادبیات به  رابطةاز خلال همین  و (191: 1119ی، محمدیحاج) 1«فت.گ

توان سلبی میان هنر و حقیقت را می رابطة. رساندیمزبان و کلمه را به کمترین میزان خود 

مشاهده کرد. این رمان تلاش نافرجامی است برای محاکات، فهم  وضوحبه« وات»در رمان 

امیدی واهی به بازنمایی جهان. در این اثر، بكت به بررسی  درواقع. و بیان جهان خارج

 بدن و آگاهی رابطة« میردمالون می»میان زبان و بدن پرداخته است، همانطور که در  رابطة

به این نكته « وات». بكت در رمان کندیمارتباط بدن و رستگاری را بررسی « مولوی»و در 

زبان اساساً توان روایتگری ندارد، برای همین فاعل ادراک از  ازآنجاکهکه  پردازدیم

جهان خارج  دربارةی توجهقابلتواند چیز نمی واتشود. درنتیجه موضوع ادراک بیگانه می

 (.199: 1110بازگو کند. )مک دونالد، 

ی روایتگری جهان خارج جدای از هایکاستدر چنین شرایطی بكت برای جبران 

، همچنین دست به دامن آوردیمممكن روی  کلمةبدون کلمه یا با کمترین  اینكه به ادبیات

، میل به روایتگری خود دارد و در سیر این گذاردیم. بدنی که او به نمایش شودیمبدن 

های ذهن نمایاند و هم در پی بیان و رفع کاستیتلاش برای دیده شدن، هم خود را بازمی

های بكت عمدتًا در پی آن هستند که همواره ت، شخصیرونیازاآید. )نفس( برمی

دانند کلماتی که بر زبان میرانند، ممكن است دارای می هاآنای برای گفتن بیابند. دستمایه

هایشان فراهم نكنند. از طرفی و بار معنایی نباشند و فرصتی برای بیان ارتباط و انتقال خواسته

ی زبان کلمات، میان بدن و خود روایتگری اجبهدر سطحی فراتر از جایگزینی زبان بدن 

های معلول بكتی را صورت که نفس روایتگری، بدنگیرد. بدینجور تعامل شكل مییک

کند. آن هم به این صورت که با نظر به حالات به گفتن، بازگفتن و هر بار گفتن دعوت می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 از:. به نقل 1
Interview with Tom Driver, “Beckett by the Madeleine”, Colombia University, 

Frum 4 (Summer, 1961). In Graver and Federman, Samuel Beckett: The Critical 

Heritage. P 219. 
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دان برخی اجزاء، های مختلف بدنی و نیز فقو حرکات بدن، درد و رنج جسمانی، بیماری

کند. این تعامل قرار گرفتن )دیده شدن( کمک می موردتوجهبه بدن در بهتر و بیشتر 

و  های خویشها و ناتوانیدوسویه است. به این صورت که بدن از طریق نمایش نقص

 کنند.بیانگری با فراخواندن بدن به دیده شدن، گفتگوی دوسویه را برقرار می

 . رنج خودخواسته5

هایی متضاد یا همسو در خصوص ماهیت رنج های گوناگون، تلقیبینیبه فراخور جهان

اند. با ها امور نسبیهستند: رنج نظرهموجود دارد. بسیاری از این رویكردها در یک نكته 

ی هارنج: باشندیمهای بكت درگیر دو دسته رنج ی شخصیتطورکلبهو  فرضشیپاین 

 .ی متعالیهارنججسمانی و 

از اعضای بدن را  هرکدامرنج جسمانی هر آنچه کاستی، نقص یا مرارتی است که 

. همواره برای مخاطب آثار بكت این پرسش مطرح است که این میزان کندیمدرگیر 

؟ بعضی ردیگیمی آثار وی با چه هدفی صورت هاتیشخصاغراق در تصویر رنج جسمانی 

اما ؛ کندیمکه رفتارشان به لودگی میل  دهدیمرا آزار  هاآن قدرآندرد بدنی  هاوقت

بیندیشند.  تریمتعالهای دارد که به رنجی بكت را وامیهاتیشخصگاهی این درد جسمانی 

در تله ماسه،  وینی فرورفتن ،ولادیمیرو عفونت ادراری  استراگونبرای مثال درد پاهای 

کند برای رهایی از این وضعیت، به یک را مجبور می هاآن، هَمنابینایی و ناتوانی حرکتی 

« در انتظار گودو»و به عبارتی، به آن امید ببندند. در نمایش  چیز یا یک مفهوم بیندیشند

یكی از این امیدهای واهی برای رهایی از مصیبت، تلمیح به رنج دو دزدی است که در 

خدا به  فرستادةاز دزدها با سخنان  اگر یكی ولادیمیرداستان مسیح بر دار شدند. به باور 

نوعی امید به رهایی و نجات و یا دیدار  بساچهقمار پرداخت و پس از توبه نجات پیدا کرد، 

یا اتفاق مشابهی که نشانی از رهایی در آن باشد، از این  ونیز روی بدهد  هاآنبرای  گودوبا 

ی هاتیشخصبرای  ترمهم مسئلةاقع پایان )انتظار کشیدن( نجات دهد. در اینگونه مورنج بی

بكت این است که اگر بنا باشد در نهایت نجات پیدا کنند و رنجشان را تسلایی مقدر باشد، 

باید از چه چیزی نجات پیدا کنند یا بعد از نجات یافتن چه اتفاقی در  دانندینم قاًیدق هاآن
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معلولیت و معایب  رغمیعلو  وجودنیباا(. 91-91: 1111انتظارشان است. )رابرتس، 

کنند که گویی با دردهای خویش ی رفتار میاگونهبهها جسمانی، هر یک از این شخصیت

جور علاقه و شیفتگی به رنج بردن و درد کشیدن در اند و فراتر از آن، حتی یککنار آمده

یده همین دردها و نواقص، بهتر د واسطةبهشود. چرا که بناست مشاهده می هاآنرفتار 

ی موجودیت تریقوبكت معتقد است که بدن انسان در هنگام تحمل رنج به شكل »شوند. 

 (.197: 1119ی، محمدیحاج.« )ابدییم

رهایی از درد پاها یا بند آمدن ادرار، بازیافتن بینایی یا دوام  توجهقابل نكتة نجایادر 

نیست؛ )نه رهایی از رنج جسمانی  گودوروان و یا نجات یافتن توسط  ماسةتلآوردن روی 

های بكت از درد حائز اهمیت این است که آگاهی شخصیت مسئلةو نه رنج متعالی( بلكه 

کند که جسمانی و وخامت شرایط موجود، زمینه را برای فهم و پذیرش این نكته فراهم می

آن مواجهه و  رود؛ وفیزیكی و متعالی این مفهوم فراتر می محدودةاز رنج، از  هاآندرک 

های بكت بیشتر از آنكه از جسم است. به عبارتی، شخصیت رنجرویارویی با ماهیت خود 

بینند. این آگاهی از موقعیت آگاهی زیان می-خویش دلخور باشند، از رنج درماندة

های جسمانی، نقص که نسبت به رنج داردیموای بكت را هاتیشخصوجودی خویش، 

باشند و بلكه همین خودآگاهی از وضع موجود و  تفاوتیببودها ها و کمعضوها، بیماری

ی خلق اگونهبه هاآندهد. ها را رنج میشان است که آنروبرو شدن با هویت واقعی یا مبهم

کنند که در پایان سیر جستجوی وجود به موقعیت و زندگی می رندیگیم، شكل شوندیم

ای جزء تسلیم و سكوت نداشته باشند، یا برای یا چاره نكهیاتراژیک خود آگاهی یابند. 

ماندگار او در این خصوص جملات  ةیتوصشكست خوردن بهتر آماده شوند )بجنگند(. 

« ادامه دهم، ادامه خواهم داد. توانمینمباید ادامه دهی، »... است: « ریناپذنام»پایانی 

(Beckett, 1959: 418)1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

، 1191، اشیسندگینوآماده شدن برای هر بار بهتر شكست خوردن در اواخر عمر  در خصوص. بكت همچنین 1

شكست بخور. ی. اهمیتی ندارد. دوباره تلاش کن. دوباره اخوردهشكستی، همیشه اکردههمیشه تلاش : »سدینویم

 «بهتر شكست بخور.
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ی بكت با دردهای خویش )خودرنجوری( این هاتیشخصدلیل دیگر برای همراهی 

و ممكن بود روی بدهد، با  دادهیروآنچه  از ریغدر اثر نگرانی از وضعیتی  هاآناست که 

باعث  تجربه نشدهیعنی ترس از پیامدهای ممكن امور اند؛ شدهی خود دمخور هارنج

جور موجود فكر سختی و نارسایی، به فراتر از وضع رن جورهمهبا وجود  هاآنشود می

را به  هاآن تنهانهوضع مبهم،  تجربةنكنند. عادت کردن به شرایط موجود در اثر ترس از 

شود برای رهایی از برخی ، همچنین باعث میداردیمواپذیرش تمام و کمال اوضاع 

های بكت به ناملایمات، به آغوش اشیاء و محیط اطرافشان پناه ببرند. بسیاری از شخصیت

برند. در را همراه خود به هر کجا می هاآنو اسقاطی دلبستگی دارند و  پاافتادهشیپ وسایلی

را زمین بگذارد، هم توانایی  اشیاضافوسایل  تواندیم لاکی« گودو انتظار در»نمایشنامه 

وضع ناشناخته، او را از انجام  تجربةاما هراس از ؛ را دارد و هم حق انجام آن را اشیجسم

 (.99: 1199)باش،  داردیبازماین کار 

همیشگی بودن  واسطةبهو گلایه از آن،  ی بكت سخن گفتن از رنجهاتیشخصبرای 

برد و نه تغییری در کاری از پیش می هاآنکه نه برای  شودیماین مسئله، امری زائد قلمداد 

نج کشیدن و درد داشتن و ر ها گاهی فراتر از این رفتهکند. این شخصیتشرایط ایجاد می

 وینی 1«روزهای خوش» شنامةینمانگرند. در را همچون یک داشته و سرمایه و همراه می

 ازآنچهدارد؛ و  آنچهو شكرگزار باشد، به خاطر  نیبخوشمجبور است شادکام، 

ی هانقص(. این همراهی همیشگی 17-19، سخنی به میان نیاورد. )همان: دادهازدست

و نیز، در نظر گرفتن آن،  و بیهوده بودن گلایه نبست به رنج جسمانی، فراری نبودن از آن

ی خاص از خودرنجوری اگونهی سوبهی بكت را هاتیشخصهمچون داشته و همراه، 

 سوق داده است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بكت به خاطر این  1111آغاز شد و در مه  1110( که نگارش آن در تابستان Happy Daysی از بكت )اشنامهینما. 1

در  1111نخستین بار در ژوئیه  «روزهای خوش»مشترک با بورخس برنده شد.  طوربهمعتبر فورمنتر را  ةزیجانمایشنامه، 

 .لندن به روی صحنه رفت
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 . فرجام بدن )رستگاری(6

ی در پ حالنیبااهای بكت با آن درگیرند، رغم فلاکت فراگیری که شخصیتعلی

و  یطورکلبه هاآنعرفی( که از این واژه سراغ داریم، نیستند. ) یجیرابا تلقی  دهندهنجات

ای که بناست روزی دهندهنجات دربارةدر ارتباط با شرایط نامساعد خودشان،  فقطنه

خود نجات دهد، نظر مساعدی ندارند؛ و همواره با تردید به این  باراسفرا از وضع  هاانسان

را از این وضع نجات  هاآنست در پایان کسی بیاید و که آیا ممكن ا کنندیممسئله نگاه 

های بكت رستگاری شخصیت زعمبهنزدیک کند؟  کمدستدهد، به رستگاری برساند یا 

دهد. به عبارتی، الزاماً با رهایی از وضع موجود و توسط دیگری )غیرخود( روی نمی

است شكل خاصی  رستگاری رخدادی درونی است و برای هر فرد و در هر شرایطی ممكن

ماجرای نجات یكی از  ولادیمیرکه « در انتظار گودو»از آن اتفاق بیفتد. در آغاز نمایش 

 زمانةآن را رویدادی تاریخی و وابسته به شرایط خاص  استراگونکند، دزدها را بازگو می

 تمایلی برای شنیدن ماجرای تصلیب و داستان نجات دزدها ندارد، تنهانهو  داندیمخودش 

 1.نگردیمتردید  دةیدی مسیح نیز به دهندگنجاتبلكه به رسالت 

های بكت در جستجوی خود برای نزدیک شدن به حقیقت، در پی معنای شخصیت

نهایی و هدف غایی چیزها نیستند تا با رسیدن به آن رستگار شوند؛ همچنین به دلیل نقص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 . ولادیمیر: ... اون دو تا دزد. داستانش یادته؟1

 استراگون: نه. 

 خوای بهت بگم؟ولادیمیر: می 

 استراگون: نه. 

 شون...مون به صلیب میكشن، یكیگذرونه. )مكث( دو تا دزد با ناجیولادیمیر: وقت رو که می 

 استراگون: چی ما؟ 

 کلمةمقابل  واژةولادیمیر: ناجی ما، دو تا دزد. یكی شون! انگار نجات پیدا کرد و اون یكی ... )دنبال  

 گردد( رفت به جهنم.نجات می

 استراگون: از چی نجات پیدا کرد؟ 

 ولادیمیر: از جهنم. 

 (.10: 1199استراگون: من میرم. )مجموعه آثار،  
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در پایان جستجوی خود  هاآن عمدة. اندمحرومذاتی زبان، از ابزار دستیابی به رستگاری نیز 

، تكرار رهاشدهها شوند. به این معنی که از قید عادتمكاشفه مواجه می جورکبا ی

که به پایان  ابندییدرمو  گردندیم تفاوتیب هاآنیا نسبت به  گذارندیمها را کنار کردن

راه را در جستجوی  همةزی که با تجسم مبهمی از چی هاآن همة. اندشدهروزمرگی نزدیک 

 .شوندیماند، روبرو آن بوده و برای یافتنش تلاش کرده

این مكاشفه و رهایی از روزمرگی و مواجهه با رستگاریِ غیرقابل درک، گاهی 

در  وُرم، مولوی. در همین راستا برای شودیماوقات با تجسم یا مواجهه با نور همراه 

. برای وُرم در نام دهدیمی مشابهی روی هاتجربه« ی خوشروزها»در  وینیو « ریناپذنام»

. دهدیمرستگاری در یافتن و مواجهه با روشنایی روز در یک بیابان روی  تجربةناپذیر 

؛ بیابانی که وُرم در آن افتدیمی که برای وینی در روزهای خوش اتفاق اتجربهمشابه  قاًیدق

که وینی در حال  آوردیمیی را به ذهن مخاطب هاماسهتپه، کندیمروشنایی را حس 

 (.111: 1119ی، محمدیحاجاست. ) هاآندر  فرورفتن

و این تلقی از رستگاری امری رایج  شودیماگرچه این آگاهی نوعی پیروزی قلمداد 

آورد، مخاطب را ناگزیر های بكت به همراه مینیست، اما آرامشی که برای شخصیت

رستگاری و آرامشی که در پی آن همه مشقت راه و فلاکت تن،  ازةتدارد برای شكل وامی

، موجودیت قائل شود. درواقع رسیدن به آرامش ردیگیفرامی بكت را هاتیشخصسرانجام 

دست یافتن به  هاآن ازنظرهای بكت است. پایانی جستجوی وجود برای شخصیت نقطة

جود بود( تنها با رسیدن به که جستجوی و شانیاصلحداقل شناخت )جهت نیل به هدف 

گیرد. شكل می دوبندهایقاین آرامش با رهایی از تمام  و باشدمی ریپذامكانآرامش 

ها در انتهای راه، دیگر وسایل اضافی خود را به همراه ندارند، بلكه گاهی بسیاری از آن

ن به اوقات برخی از اعضای بدن را که در این کشف و شهود حقیقت )وجود( و دست یافت

از « من نه». برای نمونه در نمایش انددادهنداشته، از دست  هاآنای برای آگاهی استفاده

تمام اجزای بدن تنها چهره و آن هم دهانی فعال برای شخصیت نمایش باقی مانده است. 

که بناست تمام آنچه را که از یک فرد )بازیگر( برای اثبات موجودیتش انتظار  دهانی
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، با استفراغ یكریز کلمات نشان دهد. محبوس شدن در خمره یا سطل زباله یا رودیم

گویی صرف، پراکنده ظاهربهها و محدود شدن هویت یک شخص به باز و بسته شدن لب

و  اندنداشتهها به سایر اعضای بدن خود احتیاجی این است که این شخصیت دهندةنشان

رهایی مطلق -شی ایفا نكرده است. این آگاهیدر رسیدن به آرامش نق رفتهازدستعضو 

که آدمی به تمام تعلقاتش پشت کرده و فراسوی هرچیز قرار  خوردیمی رقم اگونهبه

 هر آنچهو  گرفته باشد. این آرامش بازیافته، با پیراستن و هرچه بیشتر پیراستن فرم، محتوا

نسجام بیشتر و ماهیت ، اشودیمی دست و پا گیر تلقی اقاعدهی بكت هاتیشخصبرای 

که در پایان چیزی  خوردیمی رقم اگونهبه( هانهیزم همةیابد. پیرایش )در تری میواقعی

به رستگاری و آرامشی که با در آغوش گرفتن  مورفیدر انتظار آدمی نباشد.  هیچجزء 

ورفی م»... کند. ، اشاره میدهدیمشدن در آن برایش روی  ورغوطهای که با هیچ و خلسه

ی کمیاب زایمان، غایب بودن... نه غیاب روشنچشمرنگ، آن هیچ را دید. آن بی کمکم

های دیگر او هم به آرامش رسیدند. به لذتی که غیاب ادراک شدن. حس ادراک کردن

آید که دور از انتظار. نه آسودگی کرختشان از تعلیق، بلكه آسودگی مطلقی که وقتی می

اش ی روح خشكیدهکنارهاگوشهتر است... و تمام دموکریتوسی واقعی از قاه قاه هیچِ

« نامید.می هیچششد که برای سهولت می حادثه یبهمچنان جذب آن یگانه چیز 

(Murphy, 1938:p 246 در چنین وضعیتی .) منشأ وجودش را در صداهای زمینِی مولوی

تر از منطق )...( صداهایی یینکند، صداهایی در فرکانس بالاتر یا پاجهانی بزرگ حس می

ناب، رها از معنا. رهایی از معنای لغوی و ظاهری، به رهایی حقیقت نامكشوف در وجود 

کند. آرامش را احساس می مولویشود. در چنین حال و احوالی است که خود منجر می

 (.190-191: 1119ی، محمدیحاج)

دیگری از رهایی و بالتبع رستگاری  ، شكلهیچعلاوه بر مواجهه با نور یا رودررویی با 

، شوق رسیدن و درک و فهم این نكته است که شخصیت بكتی افتدیماتفاق  ازآنپسکه 

و همین آگاهی یافتن یا نزدیک شدن به پایان این  شودیمکه به پایان راه نزدیک  داندیم

ن پایان . با آگاهی از ایشودیم هاآن، باعث احساس رستگاری در بارمشقتزندگی 
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. شودیم ترراحتی بكت هاتیشخصی زندگی برای هارنجو  هابتیمصنزدیک، تحمل 

دست »ی نمایش هاتیشخص)تجربه و گفتگوی  رفتهازدستدر کنار حسرت این جهان »

زندگی  باراسف، همچنین شاهد نوعی خرسندی در به پایان رسیدن ماجراجویی «(آخر

برای  هَمی که ایجسمانکه زوال  گونههمانهستیم. ترک کردن این جهان دردناک است، 

ی اندازچشم -شده ریگنیزمآن هنگام که او نیز چون هَم نابینا و - کندیمی نیبشیپ کلاو

نقصان  حالنیدرعشوق رسیدن به پایان را دارند،  هَمو  کلاو ازآنجاکهاما ؛ است باربتیمص

 (.10: 1110)مک دونالد، .« شودیمو تحلیل رفتن به گرمی پذیرفته  گرفتن

ی بكت، احساس هاتیشخصشكل دیگری از آگاهی، رهایی و بالتبع رستگاری نزد 

ی تمدن انسانی هابازماندهاز همدیگر در دنیایی است که گویی آخرین  هاآندرک متقابل 

در این جهان سراسر محنت و پر از نقص و کمبود، کمی محبت  1.کنندیمدر آن زندگی 

باشد که آدمی خود را در  رگذاریتأثآن اندازه  تواندیمکردن یا دیدن از سوی دیگران 

ی که موضوع آن بیهودگی امید و آرزوست، اشنامهینمادر »مسیر رستگاری تصور کند. 

 ولادیمیروچک مهربانی )اینكه یافت، اما این لحظات ک توانینمی چندانی هایخوشدل

 نیتریعاطفنجات داده یا در یكی از  رِنرا از غرق شدن در رود  استراگونپیش  هاسال

و خود برای  چدیپیمکه خوابیده،  استراگونی هاشانهلحظات نمایش ردای خویش را دور 

، بیانگر حاصلیب، هر چند نحیف و دیسایمرا به هم  شیهادست، یا رودیمگرم شدن راه 

 (.71)همان، .« دهدیملحظاتی از همدردی و شایستگی انسانی است که نوید رستگاری نیز 

  گیرینتیجه 

بكت زبان فاقد کارایی لازم برای برقراری ارتباط است. چرا که تحت تأثیر  ازنظر

دو  تواندینمذاتی  طوربهیی دکارتی و مفارقت جوهری نفس و جسم، زبان گراتیثنو

بیگانه از هم )ذهن و جهان( را به یكدیگر مرتبط کند. لذا آدمی برای بیان خویش و انجام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ی بر روی صحنه به فضای بیرون نگاه اپنجرهخدمتكار بارها از  کلاوِکه در آن  «دست آخر». اشاره دارد به نمایشنامه 1

 دوبارةو امكان و امید رویش  هابازمانده، تصوری از آخرین هایدنییرو ظاهربهو  هاانسانو با دیدن معدود  کندیم

 .(کندیمگیاهان بر روی زمین را به ذهن مخاطب متبادر 
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 آوردیمیی در زبان روی گرانهیکمبه پیرایش کلمات و  ترنازلهرگونه مراوده، در سطحی 

از ثنویت  متأثر، به بدن و روایتگری آن احتیاج دارد. بكت تریعملو  رگذاریتأثو در سطح 

بدن را، با این فرض  ةرفتازدستشأن و جایگاه  کندیمدکارتی، از آن فراتر رفته و تلاش 

های فرتوت وی از خلال بدن زعمبهکه بدن بزنگاه رخداد آگاهی است، به آن بازگرداند. 

و تلاش برای بازگویی جهان خارج و  و رو به زوال است که گفتمان بدن و روایتگری آن

که در آثارش تلاشی برای  روستنیازا. شودیم ریپذامكاناز امر واقع  ترنانهیباقعوگزارش 

را با  هابدن. او ردیگینمتصویری آرمانی از موقعیت انسان صورت  ةارائزیباسازی بدن یا 

. از طرفی، در کشدیمهای راستین یک انسان معلول به تصویر ها و فلاکتتمام کاستی

دیده شدن و بالتبع، برقراری ارتباط و فراتر از آن، ضرورتی برای  ةازملبكت زوال  ةشیاند

، تلاش برای برقراری رونیازا. شودیمرسیدن به رهایی و دست یافتن به رستگاری قلمداد 

کند؛ همچنین نفس حضور های بكت باز نمیارتباط زبانی گرهی از عزلت شخصیت

ای جز استمداد از بدن لذا هیچ راهی و چارهبیفزاید.  هاآندیگری ممكن است بر مشكلات 

 ماند.برای ایجاد ارتباط باقی نمی

اخص(، با دست  طوربهی( و آگاه شدن از خود )طورکلبهنزد بكت میان آگاهی )

یافتن به آرامش و رسیدن به رستگاری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بار آگاهی رنج 

آورد و راه گریز از این رنج، دست یافتن به رهایی مطلق و پیراستن راستین به همراه می

های متفاوتی از یک چیز هستند. برای ها همگی بیاناین درواقعاست.  دوبندهایقتمام 

دست یافتن به  ةمقدمتواند خود، می باراسفی بكت آگاه شدن از شرایط هاتیشخص

ی پایان، مرگ سوبهآرامش باشد و بالتبع رستگاری به همراه آورد، چرا که با هر قدمی که 

. از طرفی، برای میاشده، یک گام بیشتر به رستگاری نزدیک میداریبرمو یا رهایی مطلق 

 هاتیمحدودفعلی و با همین مختصات فیزیكی و با لحاظ رستگاری در همین شرایط  هاآن

 افتد.اتفاق می شانیهاتیمعلولو 

مواجهه نهایی با حقیقت وجود و  مثابهبه، هیچی بكت با هاتیشخصدر رویارویی 

گفت که  شودیمدستاورد راستین آگاهی و در مقایسه یا مفهوم پوچی نزد آلبر کامو، 
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کنند و ویی با هیچ بدون هرگونه امید واقعی زندگی میهای بكتی پس از رویارشخصیت

آور تمام عمر و خفقان باراسفلذا باید خودشان برای خودشان امید بسازند و در وضعیتی 

کند که اگر به این امیدواری و امیدسازی ادامه دهند. بكت به مخاطبان خود توصیه می

گمان به فهم دریابند که گذران زندگی در دنیای مدرن بدون امید چگونه خواهد بود، بی

 .اندشدهرستگاری نزدیک 

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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