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چکیده
گان نامی قرن بیستم است که توانسته نظر یکی از نویسند(Samuel Beckett)»تکساموئل ب«

همین آثار اندك،ولی ،محققان زیادي را به خود جلب کند. گرچه وي آثار ادبی کمی از خود به جا گذاشته
از منظر ذن بوداییسم بررسی » ازيخر بآ«اند. در این جستار، نمایشنامۀ هاي مختلفی مطالعه شدهاز جنبه

است. بدین منظور، نخست مراحل مختلف ذن بوداییسم بیان شده، سپس با قدري تامل در دیالوگ، شده
ي داستان، نکات مشترکی میان ذن و این اثر هاآرایی، شخصیت پردازي، رفتار و نگرش شخصیتصحنه

است. پیدا شده
اي که شاهکار ادبی و نویسندة آن را یک نابغه نامید؛ نابغهرا » خر بازيآ«توان بدین ترتیب می

بهره بی-شودکه یک مکتب شرقی محسوب می- زندگی، فرهنگ و تمدن غرب او را از ذن بوداییسم
توان آید، ولی میاست. با این که ذن، نوعی مذهب و یا به عبارت دیگر، نوعی فلسفه به شمار مینگذاشته

هم پیدا کرد.»  آخر بازي«نامۀ یشهاي آن را در نمارگه

- 29/6/83تایید نهایی 21/10/82تاریخ وصول
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آخر بازي، ذن بوداییسم، کوآن، دوگانگی، وحدانیت، خود و هاي کلیدي:واژه
ها، نیروانه.خواسته

مقدمه
چه موضوعاتی را در آثارش مطرح کرده، که این چنین توجه » بکت«راستی 

و(Jacobsen)»اکوبسنج«به نظر «منتقدان را به خود جلب کرده است؟ 
ان را ـد انسـخواهزرگ میـمانند سایر نویسندگان ب»بکت«،(Mueller)»مولر«

سعی دارد مشکالت انسان قرن وا(quoted in Foster,1989, P.64). ف کندـتعری
جایگاه خود را در این جهان پیدا و کوشد یمد، انسانی که به تصویر بکشبیستم را 

د. گذارمینمایش به ا راانهرنج انسو آالمسازگار کند. او آنخود را با شرایط
1.هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی در عذاب هستندالًًمعمواو هاي ــشخصیت

هستی «:گویدمی2راستی چرا مــا باید در رنج و عذاب زندگی کنیم؟ چرا بــودا
)؟ آیا در مقابل این همه درد و رنج 234، ص 1373( کتابی، 3»یعنی رنج بــردن

ریشۀ اصـلی درد و رنج را در » بکــت«گیریم؟ هم میپاداشی 
,quoted in Pilling)» (impotence)و ناتـوانی(ignorance)ناآگـاهی« 1995,

P.13)ما عتقد است کهداند. او مانسان نسبت به شرایط خود در این جهان می
به توانیم مشکالت خود راشناسیم و نمینمیرامــوقعیت و جایگاه اصلی خود 

توان در این جهان نحــو شایسته حل کنــیم. با این تفاســیر با چه امیــدي می
دهد و راه حلی را براي او را می» بــکت«زندگـی کرد؟ بـــودا جواب سوال 

انسان باید نسبت به زندگی امیدوار باشد و :گویــداو می«4کنـــد.پیشنــهاد می
,Foster)» هاست.اموشی خواستهتنــها راه رهایی از مشکــالت، فر 1989, P. 29)
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منظراز ، بیــشتــر »تـبک«ها و رمانهاي نامهنمایشبه بعد،1969ال ـاز س”
,Foster)“ د.ــانی شدهــبررس5سمـــبودایی 1989, P. از میان افرادي که در (67

م بـرد. او ) را نا2000((Paul Davies )توان پل دیویساند میاین مورد تحقیق کرده
توان گوید که میو میکندرا با بــودا مقایـسه می» بکت«در قسمتهاي از کتاب خود 

و روایات ماوراء 6(Upanishads)و اپانـیشادها» تــبک«موارد مشتــرکی را بین آثار 
لند جان لی«پیدا کرد. (Tibetan metaphysical tradition)الطبیـــعی تبتی 

John)»کاندرت گیبز Leeland Kundert-Gibbs))1999 هاي نامهنمایش)، هم
نیز، » پل فاستر«1989کند. در میبررسی بوداییسم 7ظر ذنــرا از من»بکت«

.Richard N)» ن کواریچارد «. کندو بوداییسم بررسی مینظر ذنماز رمانهایش را

Coe))1963 (اشاراتی به ، »بکت«مانها و آثار دراماتیکر، پس از بررسی کلی هم
خر آ«نامۀ در این مقاله سعی بر این است تا نمایش.ردذن بوداییسم دابوداییسم و

بررسی شود.                      8از منظر ذن بوداییسم» بازي

ذن بوداییسم 
9ذن«لی ورد،دي دازیاهاي ها و فرقههخشایان ذکر است که بوداییسم شا

» .کردبررسیآن جا داد و را در »بکت«ان آثار توترین قالبی است که میمناسب
(Foster, 1989, P.31)که در این مقاله به بوداییسم هم اشاره خواهد جاییاما از آن

، به طور مختصر صحبت شود. بوداییسم بوداییسمدر مورد الزم است شد، از این رو
یــف کرد؛ به توان آنها را تعرو ذن بوداییسم، هر دو حالت تجربی دارند و نمی

تــوانند معناي واقعی این حاالت تجربی را منتــقل کنند. عبارت دیگر کلمات نمی
بوداییسم ... راه رهایی است، راه رهایی است «،»فاستر«ولی به طور کلی، از نظــر 
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هم در آنهــا قرار » بکت«و شاید خود » بکت«هاي هایی که شخصیتاز تنگــنا
,Foster)»دارند. 1989, P.28)

، یــکی از دو (Mahāyāna)از مکــتب مهایـــانهي استارقــــهف«،ذن
که در قرن دوازده )9، ص1376(علی پاشایی، 10»شاخـۀ بزرگ آییــن بــــوداییسم

ذن یکی و از آن پس با آداب و سنن مردم ژاپن عجین گشت. چین وارد ژاپن شدز ا
راه دستیابی به ذن راه رهایی است،ن است. از هدایاي گرانبهاي آسیا براي جهانیا

نام دارد.١١(Nirvana)هنیرواننهایی رامش آاین . رامش نهاییآ
آلن «به مثالی که تر شود، ملموسحالت تجربیحــال بــراي این که این 

،استزدهذن ۀدر مورد تجرب-نویسنده و محقق آمریکایی-(Alan Watts)»واتس
کنیم.میارهـاش

آن باکه تشبیه کرده است،(intellectual net)ور عقالنیـذن را به یک تاو«
کند. البته ماهی حقیقت همانند صیدرا (fish of reality)تواند ماهی حقیقتفرد می

براي ،. بنابراینافتدو به آب میشودگیري رد میهاي تور ماهیاز بین شبکه،آب
که انسانجایینزد و وارد آب شد. اما از آماهی بایستی دل به دریااین جستجوي

،خود را در آب حفظ کندتعادل تواندنمی، کندر خشکی زندگیاست دعادت کرده 
نماید تاو سعی میکندتقال میولیرود.به زیر آب فرو می،به محض ورود به آب

شود،میمتوسلآب بهکمک بگیرد تا غرق نشود. از چیزي یا خودش را باال بکشد
جا پیدا به جز آب هم، چیز دیگري در آنرا باال نگه دارد،اوتوانداما آب نمی

امر مسلم.یا شنا کردن یاد بگیرد،غرق شوددیا بایماند:میپس دو حالت شود. نمی
کند به هر قیمتی سعی می،بنابراین؛است که هیچ کس دوست ندارد غرق شوداین

گیرد و را یاد میکردن االخره با سعی و تالش فراوان شنا یاد بگیرد. بکه شده شنا
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امواج اببا خیالی آسوده، بعد نفس راحتی کشیدهدارد.در سطح آب نگه میخود را 
کند، هیچ عکس العملی نشان هیچ حرکتی نمی. حال او دیگرشودآب همسفر می

ذهنش خالی یگر، به عبارت دپروراند. هیچ خیال یا فکري را در ذهن نمی، دهدنمی
ماهی است. بدین ترتیب، او اکنون آن را پیدا کردهد و بوآرامش به دنبالاست. او 

رسیدن به آرامش مرحلۀ نهایی محسوب .استه یافتدر وجود خودحقیقت را
12»نام دارد.هنیروانشود کهمی

انه براي درك نیروتا ببنیم شویممیمعابد ذن راهیذن انرهرواکنون همراه با 
به سالن ،ه معبدــچند روز پس از ورود بذنرهروچه مراحلی را باید طی کرد. 

مطرح را 14(Koan)ی نآکو،استادنشیند.میرود و در آن جامی13(Zendo)ذندو
ها یا اهرا پیدا کند. این مرحله ممکن است مآنکند و او موظف است که جواب می

، طرز فکر، رفتار، کردار، تی سعی کند نگرشدر این مرحله او بایس.سالها طول بکشد
واردي که در این مۀاز جملیر دهد.یعادتها و بسیاري از خصوصیات خود را تغ

گیرند:مرحله مورد توجه قرار می

(Duality)دوگانگی-1

تضاد یا دوگانگی درۀمسئلذن مهم است،فالسفۀ ی که براي وضوعاتیکی از م
ثالًًم؛کنیم که پر از مفاهیم متضاد استدنیایی زندگی میها درناطبیعت است. ما انس

پستی در برابر بلندي،تاریکی در مقابل روشنایی،زیبایی در مقابل زشتی قرار دارد،
، سیاهی در برابر سپیدي، قبل در برابر خوبی در برابر بديخوشی در برابر ناخوشی،

ا هزار مثال دیگر. از نظر و صدهبعد، تر در برابر خشک، حرکت در برابر سکون 
، همچنین پستی و متضاد هستندالًًکامۀخوشی و ناخوشی دو نظریانسانهاي معمولی، 
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بدین منظور آنها به در مورد دوگانگی دارند.تیذن نظر متفاوۀولی فالسفبلندي. 
کنند.اشاره می(Yang-Yin)ینـ یسمبل معروف ینگ


این . نیروهاۀدر مورد تقسیم دوگاناستمعروف چینییین یک سمبل ـینگ

شود و نامیده می»ینگ«که داراي دو قسمت است: قسمت روشن یا فعال نماد
مقابل تاریکی و ۀبدیهی است که روشنایی نقط». یین«،قسمت تیره یا غیر فعال

دوگانگی ۀاگر فردي به نظریشود.محسوب میمقابل عدم فعالیتۀفعالیت نقط
و »ینگ«،به عبارت دیگر؛داندروشنایی و تاریکی را از هم جدا می،عتقد باشدم
تفکیک یا جداسازي این دو ،ذنتاداند. اما از نظر اسبینرا از هم جدا می»یین«

افرادي که به دوگانگی از ،قسمت امکان پذیر نیست. آنها براي اثبات ادعاي خود
»یین«براي دیگري،غازآۀو نقط»ینگ«براي يغازآۀنقطخواهند که باور دارند می

تواندبه راحتی مینقطۀ آغاز این دو را از هم جدا کند،اگر فردي بتواند .ندپیدا کن
تواند چنین کاري رسد که هیچ کس نمیچنین به نظر میادعاي آنها را رد کند. ولی

ولی رسند،نظر میبه گرچه به ظاهر دو نیروي متضاد ،»یین«و »ینگ«را انجام دهد.
هر «، هااز نظر چینیگذارند.یکدیگر تاثیر میربارتباط تنگاتنگی دارند وهم اب

,Cirlot)» ي متضاد خود را به همراه داردونیرویی، نیر 1962, P.360) یکی بدون و
اگر ؛ به عبارت دیگر، این عناصر الزم و ملــزوم یکدیگر هستند.دیگري معنا ندارد
تواند ناخوشی را بــه طور کامــل حس تجربه نکرده باشد، نمیکسی خوشی را

تواند زشتی را بــه طور کامــل درك کند، اگر کسی زیبایی را ندیده باشــد، نمی

ینگ ـ یین، نماد معروف چینی
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خوشی و ناخــوشی، زیبــایی و زشتی را با دید واحدي بــاید،ابراینــبنکند. 
معنی آنها را به طور کامل توانــد نگریست؛ زیــرا در آن صورت است که فــرد می

کنند و مسئلۀ را رد میگانگی دوۀریــذن نظتاداناســدین تــرتیب بدریابد. 
کنند.را مطرح می(unity)وحدانیت

زمان-2
ذن را به خود مشغول کرده است.تادانکه ذهن اساست دیگري وضوعمزمان 

هاي دورهاین هستیم که ما اینهم جدا هستند وز آینده اواز نظر آنها گذشته، حال
کامالًً ذنۀفالسفو آینده براي گذشته «دهیم.به هم ربط میدر ذهن خودرانیزما

,Foster)؛ »هستندمردود  1989, P. و به پایان گذشته سپري شدهزیرا(84
منجردر بعضی موارد آن هیچ سودي ندارد و چه بسا مل درمورد أتو 15استرسیده

موجب ،در مورد آنو اندیشیدناستنامعلوم هم آینده .شودامت و ندبه پشیمانی
کند. (باید توجه داشت شود و آرامش را از انسان سلب میمینگرانیتشویش و دل

16فقط زمان حالدر نتیجه است.)ایجاد آرامش براي انسان،که هدف اصلی ذن

رفته و وقایع آن را ست گدبهآن راتواند تا حدي افسار حوادثانسان میماند که می
را به زندگیازو هر لحظهرا دریابیدزمان حال بگوید کهخواهد ذن می.مهار کند

آنبه ارزش توانیداست که مین صورت ایدر ؛ زیرا دیعنوان آخرین لحظه تلقی کن
به نحو مطلوبی لذت ببرید.ه و از زندگی ردبپی

عادت-3
را نشان ، همه چیزیعنی همچون آینه؛نه باشدانسان بایستی همانند آیذهن 

و دل 18دنیایی است فانی،زیرا این دنیا17را براي خود نگه ندارد.چیزولی هیچ ،دهد
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عادتها ما را «،»فاستر«آورد. از نظر بستن و عادت کردن به آن چیزي به ارمغان نمی
,Foster).»کنندپایبند زندگی می 1989, P. م امري است فراموشی عادت ه(88

که فردي ولی براي این.کندتركدشوار و هیچ کس دوست ندارد عادتهاي خود را 
بایستی ذهن خود را از تمام مند شود،بهرههها و خوشیهاي نیروانشادیبتواند از 
وابستگی خود را ،و عادتها بشوید. در غیر این صورتها ها، نظریه، فرضیهتعصبات

کشد.کرده و در نتیجه بیشتر رنج میزیادتربه این دنیاي مادي 

ها آمال و خواسته،فراموشی خود-4
. چون بسپاردیفراموشبه دست در وادي ذن فرد بایستی خود و آرزوهایش را 

خواهد ذهن ما را نسبت به معناي واقعی زندگی آگاه کند و بگوید که مقید ذن می
که انسان بایستی عتقد است م»واتس«سودي به دنبال ندارد. ،بودن به این دنیاي فانی

یک و ببیند که زندگی چیزي جززندگی کند یا مانند آب جاريابرتکههمانند یک
یعنی ،چون آبــزیستن همچون ابر یا جاري شدن همست.نیتصویر زودگذر زیبا 

فانی، پس نباید در این ست ی ادنیایاین که انسان با تمام وجود بداند که این دنیا،
تجارب کنیم،ها در این دنیا زندگی میناما انس19بود.به دنبال ابدیتي فانیدنیا

قایسه مبا هم را ها آنشویم،با موضوعات مختلفی آشنا می،کنیمکسب میمختلفی
و به این کنیممیرا انتخابآن االخرهـــو بداده، یکی را به دیگري ترجیح کنیممی

دانیم زیرا می؛کنیمنمیضایتهیچ وقت احساس رولیرسیم.میاهدافمانترتیب به 
که پس از چند صباحی آن را ترك خواهیم است زودگذرکه  این جهان، جهانی

و اشتههایش را کنار گذانسان بایستی سعی کند خود و خواسته،نظر ذنزا20کرد.
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ورتدر این ص؛ زیراکمتر کندفریبندة آن دنیا و ظواهربه نسبت خود را وابستگی
و از آن لذت ببرد. رده ن دنیا زندگی کایدر و آسودهراحت،تواندمیاست که

اي اشارهاکنون که تا حدي با ذن بوداییسم و مفاهیم آن آشنا شدیم، بهتر است 
داشته باشیم.» آخر بازي«نامۀ به خالصۀ نمایش

آخر بازي
. این افراد شونددیده میچهار نفر روي صحنه، نمایشةپردبا باال رفتن 

فردي »هم«هستند. (Nell)»نل«و (Nagg)»نگ«،(Clov)»کلو«،(Hamm)»هم«
و ساکت آرامنمایشصحنۀدار در وسطاست نابینا و مفلوج که روي صندلی چرخ

به این سو و آن سو در صحنهاست که او 21يپسرناپیشخدمت ـ»کلو«نشسته است. 
پاهاي خود را 22هستند که در یک سانحه»هم«مادر پدر و ،هم»نل«و »نگ«. رودمی

صحنۀ نمایش هم تقریباًً خالی کنند.طل آشغال زندگی میسدر یک واز دست داده
که در کنار ،شود، جز دو پنجرة کوچکاز دکور است و در آن چیز خاصی دیده نمی

دهد یهم و در قسمت باالي صحنه قرار دارند. اتفاق خاصی در طول نمایش رخ نم
صورتش را با » هم«و اکثر دیالوگها وحرکات تکراري هستند. در آخر داستان 

هم، درحالی که آمادة بیرون » کلو«نشیند. ساکت میوپوشاندمیدستمال خونین 
هم در حال » نگ«میرد و می» نل«ایستد، می» هم«حرکت کنار رفتن است، آرام و بی

شود.آید و داستان تمام میپایین میمردن است. به این ترتیب پردة نمایش 
تا ببینیم کدام ،یمکنها را بررسی میشخصیتتک تکحال شرایط و موقعیت 

براي ،به عنوان شخصیت اصلی،»هم«رسد.باشراق  نیروانه یا همان به تواندمییک
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که این شـود،میه ــکالت زیادي مواجــبا موانع و مشرسیـدن به نیــروانه 
ئلۀتوان مساز آن جمله می.شوندتی وي میـمانع رشد فکري و شخصیکالتـمش

در کوچک ةدو پنجرهمــان طور که پیشتر اشاره کردیـم گی را مطرح کرد.ـدوگان
هر ولی، وندـــشمیازـبه یک سو بگــرچه این دو پـنجره «شود.صحنه دیــده می

و دهد را نشان میکی ـی خشکــی: دهنداوتی را نشان میــاي متفــکدام دنی
,Kundert Gibbs)».یـی بیکـــراناـگري دریــدی 1999, P. در طول نمایش(101
باخبر کند. اوضاع دریا و خشکی او را ازخواهد تامی»کلو«چندین بار از »هم«
را از اوضاع آنجا مطلع اوو کردهنگاه خشکی به دریا و،هم با تلسکوپ»کلو«

سازد.می
ي که براي خود درست که از دنیاي تیره و تاربراي این»هم«، اي دیگردر ج

گوید:می»کلو«کند به است، فرار کرده
]با هیجان[-هم

توانی یک کلک درست برویم به جنوب، دوتایی. تو میبیا از این جا برویم،
پیش سایر انسانها.،ببرندهادسترآن دورا بهها ماموجکنی و 

خدا آن روز را نیاورد.-کلو
روم. همین االن برو یک کلک درست کن. فردا دیگر مهم نیست، تنها می-هم

.مرا نخواهی دید
(Beckett, 1958, P. 34-35)
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به «.دننفرار کبا دوچرخه ازخشکیکهکندبه او پیشنهاد میو در جاي دیگر 
کند و بدین ترتیب دو راه فرار پیشنهاد ا را از هم جدا میبیان دیگر او خشکی و دری

,Kundert Gibbs)»کند.می 1999, P.101)

کند. اش را با هم مقایسه مینهاخ(without)او همچنین دنیاي درون و بیرون
از دنیاي تر و آشناترامنآور باشد،خفقانهم کهبه نظر او محیط داخل خانه هر چند

وحدت و یگانگی را در تواندنمیکه اودهدهــد امر نشان میشوابیرون است.
ذنتاداندوگانگی از نظر اسگفتیمی همان طور که قبالًًــکند. ولمالحظه جهان 

مردود است.کامالًً
در زمان حال زندگی اوگرچهشود.میاودیگري است که سد راهمسئلۀ زمان، 

در اوگذشتۀ تاریکی دارد. کند. او را مرور میاشگذشتهخاطراتمرتباًً ولی کند،می
ولی ،ها را نجات دهدخیلیو جانتوانست به افراد زیادي کمک کندمیگذشته

که به اکنونرحمی، همه را از خود براند. است که با بیباعث شدهشجایغرور بی
زیرا ؛هاي خود پشیمان استاراز ک،سن پیري رسیده و قدرت خود را از دست داده

پیش رو خواهد  داشت.ی تاریکةداند که آیندمی
از تو (Mother Pegg))یادت هست روزي که مادر پک]با عصبانیت-[کلو

چه اتفاقی افتاد؟ اًًبعدیدانمیبرو به جهنم. فتیگبراي چراغش نفت خواست و تو
دانی؟نمی

]مکث[

مادر پک مرد؟ چرادانیمی
.ردماز تاریکی

[هم ]با صداي آرام-
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من نفت نداشتم.
[کلو ]با لحن قبلی-

چرا داشتی؟
]مکث[

Beckett, 1958, P. 75)(

زمان ندتواکه نمیاند را به خود مشغول کرده»هم«حوادث گذشته چنان ذهن 
حال را درك کند.

[هم .]کندش را بلند میو سرگذارددر جیبش میند،کمیرا تا دستمالش-

توانستم به خیلی ها کمک کنم.                                                                من می
]مکث[

ها کمک کنم.                                                                                          انستم به آنتومن می،بله
]مکث[

ها را نجات بدهم.                                                                                             تم جان آنتوانسحتی می
]مکث[

توانستم،  می،بله
]مکث[

ها را نجات دهم.                 توانستم آنمی،بله
]مکث[

توانستم.می،من
Beckett, 1958, P. 68)(
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شود و به عبارتی محسوب می»هم«يپسرنابارتی که به ع»کلو«
او را این امر ورا ترك کنداوخواهدو میخسته شدهاو از دستاش،پیشخدمت

لب کرده سآرامش او را از آینده ده است. او نگران آینده است و ترسمضطرب کر
، بینداو میبه جاي،رودبه جاي او راه می»کلو«نیاز دارد. »کلو«است. زیرا او به 

را پیش که او بنابراین براي اینآورد.بازي میاسبابو براي او غذا، داروي مسکن
گوید:می،خود نگه دارد

؟چشمهایت چطورند-هم
بد.-کلو
توانی ببینی.ولی می-هم 
همه چیز را.،بله-کلو 
؟پاهایت چطورند-هم 
بد.-کلو 
؟توانی راه برويولی می-هم 
توانم.میبله،-کلو 

Beckett, 1958, P.7)(

او هم روزي قدرت بینایی و کهبفهماند » کلو«خواهد به میهابا این سوال» هم«
بماند و به توانایی حرکتش را از دست داده و پیر خواهد شد. پس بهتر است پیش او

دري نمونه و کند که پاو همچنین  وانمود میزندگی خود در کنار او ادامه دهد.
است.اي امن و آرام براي او درست کردهبوده و خانه» کلو«دلسوز براي 

من پدر تو بودم.-هم
بله.-کلو 



دانشکده ادبیات و علوم انسانیشریهن 246

.]شودخیره می»هم«به»کلو«[

23من آن بودي.رايتو ب

، خانۀ تو هم بود.منۀخان-هم
بله.-کلو 

.]ندکدور و برش نگاه میبه»کلو«[

24این براي من آن بود.

]با تکبر[-هم

ولی براي من،
].کندبه خودش اشاره می[

،»هم«نه  پدري. اما براي
]،کندبه اطرافش اشاره می[

اي.نه  خانه
Beckett, 1958, P.38)(

بله، گوید:می»،بودهم توۀخان،منۀخان«: گویدکه می»هم«در جواب »کلو«
کند کند. زیرا احساس میت خانه هم استفاده نمیغاو حتی از ل.بود» آن«و ــخانه ت

در وا.رحمی استزندانبان بیهاي کند و اسیر خواستهدان زندگی میـــکه در زن
روم و بیرون میکنم من در این زندان را باز می«گوید:میاي آخر داستانــهصحنه

.. «. .P.81)(Beckett 1958,

ن جمله آاز :اندازدچند تا از وسایل خود را دور می»هم«در اواخر داستان 
تنها همدم بازياشاره کرد. سگ اسبابش، عصا و سوتسگ اسباب بازيتوان به می
این عملاست.ش قدرتنمادهماست و سوتشحرکتۀوسیلتنها عصا که ،ستاو

یر شود که او همچون جویندگان ذن به فانی بودن دنیا پی برده فسممکن است چنان ت
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و به تدریج خود را براي نیل به آن پشت پا بزندظواهر فریبندة به دنیا و خواهدو می
ةوقتی پردافتد.میدیگريان داستان اتفاقیآماده کند. ولی در پا25(Satori)يوراتس

دارد و نمایش شروع صورتش برمیاز نی را ـدستمال خونی»هم«رود،ش باال میـنمای
با . او وشاندــپمی26دستمالن همااو دوباره صورتش را با داسـتان،انیدر پا.شودمی

ست دارد وه دارد و دــاي مادي عالقــنوز به این دنیــدهد که هاین عمل نشان می
نمادد ــتوانمیهم مالــدستآن « رم کند. ـجه نـبا مشکالت این دنیا دست وپن

از هم ـد بــخواهده و میشتحمل مدر این دنیاي فانیاوج و عذابی باشد کهــرن
.Kundert Gibbs,1999, P)»مل کند.ـتح بدین ترتیب او خود درهاي نیروانه (99

بندد.را به روي خود می
زند. م میرا براي خود رقايهآیندرویم تا ببینیم او چه می» کلو«حال سراغ 

تواند نمیو اسیر دنیاي دوگانه استهم او.دارد»هم«هم سرنوشتی همچون »کلو«
بیند، مینراموجیهیچ و د کناو به دریا نگاه میند.ببیيواحدرا با دیدطبیعت 

.باردنمیهمن د که حتی یک قطره باراشومیمتوجه و ندکمیبه خشکی نگاه سپس 
ل بدن اوـود شکــشمیـهروانـنیبه » کــلو«رسیــدن مانـعدیگر که مسـئلۀ

,Coe)»د.ــشیننواند بـــتنمی؛ اوتـسا 1963, P.26) حالی که حالت نشسته در در
تاالر ذن یا مدتی دربایستیذناست. رهروانیت خاصیـداراي اهم27مکتب ذن

بـه یا ینند و به مراقنشب28(lotus position)به حالت لوتـوسگرش نتاالر 
تواند بنشیند و همین امر مانع ولی ظاهراًً او نمیبپردازند.(meditation)مدیتـیشن

.شودمیهروانینبردن او از دنیاي لذت 
با شنیدن زند.را صدا می»کلو«ن آکه با ،آویزان است»هم«یک سوت از گردن 

اجرا کند.ارود تا دستورهاي او رمی»هم«پیشریعاًًس»کلو«صداي سوت، 
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دهم،   ها را انجام میاین کار را بکن، آن کار را بکن و من تمام این کار-کلو
چون و چرا. چرا؟بی

توانی نافرمانی کنی.براي این که نمی-هم
.به زودي دیگر به حرفهایت گوش نخواهم داد-کلو

. ی دادــواهـــوش نخــم گــه حرفهایــم که دیگر بـــدانیـبله، م-مـه
Beckett, 1958, P. 43)(

قدر از او ایناست.ه شدهـخست» هم«از دست » وـکل«که رسدبه نظر می
:تـده اسعــوض ششـبدنعیـکل طبیـکه شاعت کردهــاط»مـه«تورات ـدس

پاهایم را ،مــایستمیصاف که وقتی است،دهــیده شــدر خمــقمن اینبدن «
,Beckett)م.ـبینمی 1958, P.81) به »هم«به دنیاي او چنانبا این وجود ولی ،

تواند آنجا را ، که نمیعادت کرده استهایش و به تهمتهایشدستوراتش، به طعنه
تهاي خود را فراموش کند.تواند عادترك کند، نمی

کنی؟چرا با من زندگی می-هم
چرا مرا نگه داشتی؟-کلو
کس دیگري ندارم.،توبراي این که به جز-هم
. جاي دیگري ندارم،براي این که به جز این جا-کلو

Beckett, 1958, P. 6)(
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داند ي دیگري. نمیدیگري را ندارد و به جز خانۀ او جاکس» هم«او به جز 
؟ ستاوانتظارچه کسی چشمپس از ترك خانۀ او به کجا و به چه کسی پناه برد؟

که دل به دریا زده و به استقبال تجربیات یستنا دل و جراتهیچ کس. زیاد هم ب
و را ترك کندشعادتهایتواند در واقع او نمیجدید، هر چند سخت و ناگوار برود. 

به این سو و آن سو برود بماند، ، که محیطی آشنا است،»هم«ۀدهد در خانترجیح می
.را انجام دهداوو کارهاي

:ندکمینگاه بیرونهببار دیگر یکاودر اواخر داستان

.]رودچپ میة سمتپنجرطرفبه [-کلو 

بعد چند لحظه کنم که عقلم سر جایش است،بعضی وقتها  شک می
.هستمهمیشه آدم عاقلیفهمم که مثلمیگذرد ومی

]کند.رود و به بیرون نگاه میاز نردبان باال می[

!آب استخشکی زیر،خداي من
.]کندنگاه میباز هم [

؟چطور ممکن است این اتفاق بیفتد
]گذارد.اش میر پیشانیببرد و دستش را سرش را جلو می[

.ریده استابباران که ن
].کند. مکثنگاه میبا دقتکند و میشیشه را پاك[

ام.ستادهپشت پنجرة اشتباهی ایمن چقدر احمق هستم.آه،
]رود.آید، چند قدم به طرف پنجرة سمت راست میاز نردبان پایین می[

خشکی زیر آب است؟!
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]آورد.نردبان را می[

!هستمیمن عجب احمق
]د.گذارسمت راست میةپنجرزیرنردبان را [

وگذرد میبعد چند لحظه،کنم که عقلم سر جایش استبعضی وقتها  شک می
هستم.ی باهوشمثل همیشه آدم فهمم که می

Beckett, 1958, P. 73)(
شود که البته بعداًً معلوم می«است. کند که خشکی زیر آب رفتهمیفکر »کلو«

به خشکی ،پشت پنجرة اشتباهی ایستاده بود؛ یعنی به جاي این که از پنجرة خشکی
به همین خاطر یک لحظه آن دو ـ د.کرنگاه کند، از پنجرة دریا به خشکی نگاه می

ـ  کنار هم و به صورت یعنی دریا و خشکی، را که به ظاهر دو چیز متضــاد هستند
که فهمدل و منطقش میــدتی با کمک عقــد از مــولی بع.بیند...واحــدي می

,Kundert Gibbs)».ه استکرداشتباه  1999, P. ان ذکر است که عقل و ـشای(101
ویــدرون(intution)ودـستی شهــد و فرد بایندر وادي ذن جایگاهی ندارمنطق 

خود را به کار گیرد.واسطۀبی
را براي همیشه ترك کند، ولی » هم«خواهد مینداستار اواخدر »کلو«گرچه

ةپردباالخره کهاینتا،دمانمیاو در کنارآرامساکت و تا آخر داستان، همچنان
د و کنمیمحرومهنیروانرا از خوشدلی چنین نگرشی او خودبا .آیدمیپایین نمایش 

.عذاب بکشدفانی بماند و در این دنیاي ،»هم«دهد که در کنار ترجیح می
البته رویم تا ببینیم موقعیت آنها چگونه است.می»نل«و »نگ«اکنون به سراغ 

توان به ت کوتاه هم می، ولی در همین مدکنندایفا مینقش کوتاهی »نل«و »نگ«
روند فکري آنها پی برد. 
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؟اندتو را عوض کردهةخاك ار-نگ
.ریزندنمیخاك اره ردیگ-نل 

]با نگرانیمکث.[

مقدار دقیقتر صحبت کن.کیلطفاًًً
کنم. شن. شن سطل تو را ، اشکالی ندارد درست صحبت میبوخ-گن

اند؟      عوض کرده
.نیستمهمهم این مسئله زیاد البته

مهم است.هم خیلی چرا، -نل 
]مکث[

ریختند.اول توي سطلهایمان خاك اره می-نگ 
، ولی این دفعه نه.زمانیکیبله،-نل 

.ندتریخشن ین دفعهابله-نگ 
]مکث[

اند.از ساحل آوردهشن را 
]صبريبا بیمکث،[

خوب شد؟.اندو در سطلها ریختهاندآوردهساحل، شناز دفعهاین 
بله.-نل

اند؟خوب، شن سطل تو را عوض کرده-نگ 
,Beckettنخیر.-نل 1958, P. 17)(
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کنند. کف سـطل را بعضی وقتها با توي سطل آشغال زندگی می» نـل«و » نـگ«
یر ـ. این تغیاندریختــهشن ها با شن. این بار پوشانـند و بعضی وقـتخـاك اره می

که ولی بعد.از نـظر او خاك اره و شن فــرقی نـدارندزیرا ؛تـمهم نیس»نگ«براي 
این دفعه از :« ویدــگراه میـبا اک،یقتر صحبت کندـواهد دقـخاز او می»نل«

,Beckett)».انــدو در سطلها ریختــهآوردهشـنساحــل 1958, P. 17)

روشی کند،فکر می(old style)هنوز به روشی قدیمی»نگ«ر به عبارت دیگ
او در گرداب معنی دارد.هنوز بندي تقسیمو سازيدابندي، جهــکه در آن طبق

تواند این داند و نمیافتاده است، خشکی و دریا را از هم جدا می(duality)»دوئی«
را تجربه کند. هاند نیروانتونمیببیند. با این اوصاف او همدو را به  صورت واحدي 

شان به خاطرات گذشتهراجع» نل«و » نگ«ي از داستان وقتی در جاي دیگر
،افتند که حین قایق سواريشان در دریاچۀ کومو میسواريزنند، به یاد قایقحرف می

اند.شده و به آب افتادهقایقشان واژگون 
کومو اتفاق افتاد.ۀاین حادثه در دریاچ-نل 

]مکث[

آوریل.ماه ظهرهاي ازدر یکی از بعد
]مکث [

نی آن را باور کنی؟ اتومی
؟ باور کنمرا ه چیزيچ-نگ

.بودیمهرفتکوموۀبراي قایق سواري به دریاچبا همکه مااین -نل 
]مکث [

آوریل.ماه ظهرهاي ازدر یکی از بعد
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........................
روز قبلش نامزد شده بودیم.-نگ 

نامزد شده بودیم!-نل
بلــه، تو چنــان هیجان زده بودي که قــایق برگشت. کم مانده بود –نگ 

غرق بشویم.
........................

جـا  آنبلـه  نست ته دریا را هـم ببینـد.  اتوآدم می، جا خیلی عمیق بودآن-نل 
سفید بود.وتمیزخیلی

Beckett, 1958, P. 21)(
که آنهـا  که از دست پدر و مادرش خسته و عصبانی شده است براي این»هم«

تـوجهی  با بی» نل«خواهد که ساکت بشوند؛ ولی با عصبانیت از آنها می،را آرام کند
دهد:ادامه می
شد.دیده میته دریا هم -نل
]با عصبانیت[-هم

ت بشوي؟اکخواهی ستمام نکردي؟ کی میهنوز
]ترعصبانی[

کی این حرفها تمام خواهند شد؟
........................

]شود.وارد می» کلو«زند. سوت می» هم«[

بینداز تو دریا.از این جا بردار،این آشغال را-هم
]ند.کرود و مکث میمیسطل آشغالهابه طرف »کلو«[

.آن جا خیلی سفید بود-نل 
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؟کندبه چه چیزي دارد وراجی میچی؟ راجع-هم
Beckett, 1958, P. 23)(

چیست؟ »،ودبآنجا خیلی تمیز و سفید «از تکرار »نل«منظور دیدباید لحا
زمین خشکی بود، ولی بعداًً آب آن را فرا گرفت و که دریا زمانی عتقد استم»نل«

با بلکه آنها را«کند. او این دوـ دریا و خشکی ـ را از هم جدا نمیشد.یا تبدیل به در
,Kundert Gibbs)» .بیندمیهم و در کنار هم 1999, P. توان گفت که پس می(102

و جهان را به صورت واحدي نظاره استطبیعت پی بردهانیت عناصربه وحد»نل«
گر ــــبارت دیـد یا به عـــم ذهن واحیــتعلم،ـهذنفالسفۀلی ـهدف اصکند.می

یم ـذهن تقس«لــنی که در مقابـذهت.ـبت به طبیعت اسـد نســگرش واحــن
,Foster)(split mind)» دهـــش 1989, P.73) قرار دارد. پس تنها کسی که

هاي این جهان ها و دردلذتاز فراترتواند دیدگاه خود را عوض کند و پامی
است.»نل«،شودهوارد دنیاي نیروانته و گذاشسپنجی 
نتیجه

ها و راه رهایی از مشکالت این دنیاي فانی از نظر بودا، فراموشی خواسته
غیر ممکن است. ذن آینده » کلو«و » هم«آرزوهاست؛ ولی قبول این موضوع براي 

فقط در این دو زمان سیر » هم«کند و این در حالی است که وگذشته را رد می
تواند عادتهاي خود را کنار نمی» کلو«کند؛ ولی ند. ذن ترك عادت را توصیه میکمی

گوید: با دید واحدي به اطراف خود نگاه کنید. ولی این موضوع، بگذارد. ذن می
شود باالخره موفق می» نل«شود. اما محسوب می» نگ«امري غیر ممکن براي 

سد. احتماالَ در ابتداي این مقاله، وحدت و یگانگی را در جهان درك و به نیروانا بر
توان یک اثر ادبی را از منظر ذن بررسی است که چگونه میاین سوالها به ذهن آمده
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، که بزرگ شده وتحصیل کرده غرب است از ذن، »بکت«کرد؟ چگونه ممکن است 
گردد، تاثیر گرفته باشد؟ هایش به چین و هند بر میکه یک مکتب ژاپنی بوده و ریشه

تعیین توانند حد و مرزي براي انسانجواب باید گفت که مرزهاي جغرافیایی نمیدر
کنند. بودا و ذن نه فقط متعلق به کشورهاي شرقی، بلکه متعلق به همۀ افراد در تمام 

توانند از تعالیم دل نواز باشند. انسانها در صورت تمایل، میاعصار و نقاط جهان می
تر در این دنیا زندگی کنند و با مشکالت بتوانند راحـــتذن و بودا بهره بگیرند تا 

هم مانند سایر اندیشمندان جهان، از ذن و بودا الهام گرفته و به » بکت«آن کنار آیند. 
هایش مهارت خاصی اصول بنیادین این مکاتب را در رفتار، گفتار و پندار شخصیت

گردد.رش، مشهود میاست که این امر، با کمی دقت و تأمل در آثاگنجانده
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هایادداشت
١- Soccio, Archetype of Wisdom: An Introduction to Philosophy, P. ٣٢٣.

توانند بنشینند؛ آنها فقط نمی» کلو«، همچون (Moran)و مران(Molloy)مولوي-٢
، Happy Day- »روزهاي خوشی«هم در (Winnie)توانند دراز بکشند و بایستند. وینی می

است و در پردة دوم، در پردة اول تا کمر در گل فرو رفته-»بکت«هاي نامهیکی از نمایش
رسد.  گل به گردنش می

قبل از میالد در هند به دنیا آمد. او در سن بیست و هشت 560بودا در سال -3
سالگی ازدواج کرد. اندکی پس از تولد فرزندش، زندگی خود را ترك نمــود و براي 

، به Bodhiبعد از هفت سال نشستن زیر درخت وگیري کرده آرامش مطلق گوشهوصول ب
آرامش رسید.

-فروغ خــاور«کتابی، » ( کیش بودائـی، گفــتگویی است از رنــج و عــذاب«-4
)205، ص »شرح زنـدگی، آییــن و رهبانیت بودا

، همان» (ت.ویران ساختن اساس تمایل، موجب پیروزي و غلبه بر هر رنج اس«-٥
)228ص 

٦-”اي را در غرب براي خود در طی بیست سال گذشته، بودایـیسم جایــگاه ویــژه
,Snelling)“اســت.پیــدا کــرده  The Buddhist HandBook, P. ٣)

هایی منــظوم دربـــارة متــافیــزیک هـــندي اوپانیـــشادهــا دیـــالوگ-7
ترین مــتون مــذهبــی هنــدي ــ ــ قـدیــمی(Vedas)که بعد از وداهــاهستند

اند و به عبــارتی تفسیـــري بــراي آنها محســوب شــــدهســروده
,P.The Norton Anthology of English Literature(Abrams ,2160(“شـــــوند.می
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٨- سوزوکی(Suzuki)-محقق ژاپنی، که ذن را به دنیاي غرب معرفی نمود-
ذن یعنی رهایــی از تمام قیود، ذن یعنی پرورش خودآگاه و ناخودآگاهی که «گوید: می

ذن یعنی اندیــشیدن در خارج از محدودة .ماوراء هر گونه دوگانگی و دوانــدیشی باشد...
تضاد. ذن یعنی ماوراء منطقی زیستن و منطقی اندیشیدن. ذن یعنی طریــقی که خود را 

معاد، روح، پــاداش و توبیخ و مسائلی نظــیر مفهوم زمان و مکان و درگیر مسئلۀ خالق، 
نــماید. ذن ماوراء اندیشه، منطق و آنــالیز. ذن یعنی انگشتی که به طور حیات و مرگ نمی

ذن یا مکتب درمانی «(فروردیــن، » دهــد.مــداوم راه رستگاري و رهایــی را نشـان می
)13، ص »شرق

٩-» شعرهاي ویلیام ،تحت تاثیر ذن بوداییسمبراهنی، سهراب شدیداًبه زعم رضا
ت ــو شناخمعرفی،کوچیمرادي »( شاعر انگلیسی و سوررئالیسم فرانسه است.-بلیک

آرمان شهر ” ) براي اطالعات بیشتر در این مورد رجوع کنید به 81، صسهراب سپهري
“ باغ تنهــایی” صالح حسینی، اثر “ نیلوفــر خاموش” نوشتــۀ محسن الهامی، “ سپهري

معرفی و ” از سیروس شمیسا، “ نگاهی به سپهري” گردآوري شده توسط حمید سیاهپوش، 
جهان مطلوب ”گردآوري شده توسط شهناز مرادي کوچی، “ شناخــت سهراب سپهري

ر ــزندگی و شع” از آثار حجت عماد،“ سپهري و بوداهرابس”و “ سهــراب سپهري
.عابديکامیار، از “از مصاحبت آفتاب-سهراب سپهري

، شاعر معروف انگلیسی را هم (T.S.Eliot)»تی. اس. الیوت«توان در این مورد  می
هاي بخش پنجم معروفترین اثرش، نام برد. او در اواخر بخش سوم و در بعضی از قسمت

است.ده) به بودا، اوپانیشادها و وداها اشاره کرThe Waste Land» (سرزمین بی حاصل«
، گرچه این عبارت، عبارت (Religo-philosophy)فلســفه -مــذهب”-١٠

و (Taoism )توان بوداییــسم، دائوییــسم رسد، ولی نمیمناسبــی بــه نظر نمی
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“مخصــوصاًً ذن را منحصــراًً مــذهب یــا منحصــراًً فلســفه در نظــر گرفت.
Kundert-Gibbs, No-thing Is Left To Tell, P.209)(

دو سه قرن پس از درگذشت بودا، گفت و گو دربارة آیین بودا چنان باال «-١١
و مهایانه ـ (Hinayana)یانهگرفت که پیروانش به دو دستۀ بزرگ تقسیم شدند که به هینه

) 13، ص »ذن چیست؟«(پاشایی، » یعنی راه کوچک و بزرگ معروفند.
١٢-»اخل شدن روح در نوعی دروانه عبارت است از از نظر بوداییهاي اولیه، نی

هاي این جهان سپنجی ها و رنجنهایت واالتر از شاديآرامش سعادتمندانه که در سطحی بی
)256، ص »شرح زندگی، آیین و رهبانیت بودا-فروغ خاور«(کتابی، » قرار دارد.

١٣- Watts, Alan, Lecture on Zen. www. deoxy.org/w-lecture.htm

قسمتی از صومعۀ ذن به ذندو یا تاالر ذن یا تاالر نگرش معروف است که رهرو -١٤
)85، ص»ذن چیست؟«(پاشایی، . بیندبخش اصلی تربیت خود را در آن می

١٥-تـوان معمـا ترجمـه کـرد. بـراي تربیـت رهـروان ذن، اسـتادان ذن         کوآن را می
را پیدا کنند.هاکنند و رهروان باید جواب آنمعماهایی را مطرح می

١٦-»گوید: هرگز به پشت سر خود نگاه نکن.موسولینی می«
)44، ص »ذن چیست؟-هایی از استادان ذندرس«(مجیدي، 

١٧-

زندگی تر شدن پی در پی،
است.» اکنـون«زندگی آب تنی کردن در حوضچۀ

) 292، ص »هشت کتاب«(سپهري،

،شمیسا، نگاهی به سپهريکند.(میالوقت بودن را توصیهگوید: سپهري ابنشمیسا می
)97ص 
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١٨- Watts, Alan, Lecture on Zen. www. deoxy.org/w-lecture.htm.

١٩-موضوع اکثر شعــرهــاي جهان است،فانی بودن دنیاگوید:واتس می.
(Watts, The Way of Zen, P. ، (Macbeth)»مکبث«ۀنامسپس به قسمتی از نمایش(42

آوردهدر این جا » کیمیاي سخن«اب ـآن از کتۀرجمــکند، که تاره میــاثر شکسپیر اش
شده است.  

گوید:مکبث، پس از شنیدن خبر مرگ همسرش می«
آوردند. فردا و فردا خبر را میبایست این مرد. زمانی میبایست میروزي می- مکبث
خزد با گامهاي کوچک از روزي به روزي تا که بسپارد به پایان رشتۀ طومــار و فردا، می

هر دوران. و دیـروزان و دیروزان کجا بودست ما دیوانگان را جز نشانی از غبار اندوه راه 
اي لغزان و سایهمرگ. فرومیر، آي، اي شــمعک، فرومیر، آي، که نباشد زندگانــی  اال

اي نادان که بازد چند گاهی پرخروش و جوش نقشی اندرین میدان و هاي بازي پیشهبازي
سر خشم و خروش اي است کز لب شوریده مغزي گفته آید سربهآنگه هیچ. زندگی افسانه
»معنا.و غرش و غوغا، لیک بی
بهرام از:ل شده (نق1-28، پردة پنجم، مجلس پنجم. سطور مکبثویلییام شکسپیر، 

)269ص،»پانزده گفتار دربارة ادبیات ایران و جهان-کیمیاي سخن«مقدادي، 
٢٠- Watts, Alan, Lecture on Zen. www. deoxy.org/w-lecture.htm.

٢١-ا نکنیدـاي بنل است، بر آن خانهــگوید: زندگی مانند پکریسمس همفریز می.

(Christman Humphreys, Buddhism, P. ١٨)
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٢٢- اش کمی نان و براي آید و از او براي بچهمی» هم«سالها پیش مردي پیش
شود که پذیرد نه خودش را. چنین گفته میهم، بچۀ او را می» هم«خواهد. خودش کار می

، همان پسر بچه است.»کلو«
د.انپاهایشان را از دست داده(Ardennes)آنها حین دوچرخه سواري در آردنز-٢٣

24-"You were that to me." (Beckett, Endgame, P.38)

25- "This was that for me." (ibid)

٢٦-شود.ساتوري همان نیروانه یا اشراق نامیده می
نامه را به فرانسه نوشت؛ سپس آن را به انگلیسی این نمایشدر ابتدا» بکت«-٢٧

گوید که  آن می»هم«ماند، بلکه ال خونین میدر متن فرانسه، نه تنها این دستم«ترجمه کرد. 
»دارد.خواهد نگهرا می

(Kundert-Gibbs, John Leeland; No- Thing is Left To Tell, P.٩٩)

است و دیگري ) Rinzaiزاي(مکتب ذن دو شاخۀ اصلی دارد: یکی مکتب رین-٢٨
ثنا بایستی مدتی را در سالن زاي تمام رهروان بدون است). در مکتب رینSotoمکتب سودو(

گیرد.نگرش بگذرانند، ولی در مکتب سودو این کار فقط میان افراد خاصی صورت می

آرام نشستن و به نگرش درون پرداختن: یعنی یعنی چارزانو و » حالت لوتوس«-٢٩
)67، ص»ذن چیست؟«(پاشایی،»نظاره و سیر در عوالم درونی.
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