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1. Introduction 

Modern man, in search of an answer to the purpose of life, finds that his 

understanding of the world is inconsistent with the existing data 

characterizing his world. This is where an individual may come up with 

the concept of emptiness. This feeling of meaninglessness can be the 

consequence and at the same time the cause of a mechanical existence. 

Encountering a world devoid of any rational meaning, one may be categorized 

under one of these labels: passive nihilist or active nihilist. The concept of passive 

nihilist from Nietzsche’s (1967) point of view refers to someone who is deprived of 

the creative forces of his existence. On the other hand, if the various aspects of 

human consciousness (i.e., social, political, individual), in Nietzsche’s view, are 

such that they lead to the re-evaluation of traditional values, then the active nihilist 

emerges. Albert Camus and his philosophy can be placed into the category of 

active nihilism, as he does not believe in expediency and fate and acknowledges 

that one should eagerly embrace life, grasp it and bravely fight against its ugliness 

 

Abstract Albert Camus acknowledges absurdity and the only way to rebel 

against the fundamental emptiness of existence is to reach freedom and self-

awareness. This transition would include two types: passive nihilist and active 

nihilist. The purpose of this paper is to examine the concept of the rebel in 

Camus’ philosophy and its representation in Samuel Beckett’s plays. To do so, 

two of Beckett’s plays, Waiting for Godot and Endgame are examined. The 

findings reveal a new reading of the ‘Camusian Rebel’. Contrary to Camus’ 

philosophy, the characters in these works have the courage to commit suicide 

and do not even try to create meaning out of their lives. They are castrated in 

speech and communication with the other, contradicting the Camusian 

definition of absurdity. They parody all Camus’ philosophical assumptions 

about the meaning of life and nihilism. 
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and filth. He believes that man’s confrontation with the unknown and sometimes 

irrational world can cause the feeling of emptiness. Thus, he chooses the term 

‘absurd’ for this confrontation, which becomes the center of his philosophical 

discussions (Camus, 2012, pp. 69-70). In most of his works, such concepts as 

nihilism and absurdism are mixed together, and the author deals with their impacts 

on the morality of his characters.  

Furthermore, Albert Camus is the author of seminal essays, such as The Myth of 

Sisyphus (1942) and The Rebel (1951). He is always considered one of the most 

influential thinkers of the school of existentialism. The existentialism movement, 

influenced by the experiences after World War II, has always addressed the issue 

of how an individual is able to adapt himself to his existential nature in an empty 

and aimless world, which is devoid of divine orders (Crowell, 2004). It emphasizes 

the uniqueness of each individual’s existence in freely making self-defining 

choices. This means that since there is no external God or supreme force, the only 

way to confront the emptiness of existence and find meaning in life is to embrace 

existence itself. Therefore, existentialism believes that people are completely free 

in their choices and should take responsibility for their actions even though 

accepting this responsibility may be accompanied by intense anger and fear 

(Mardani Nokandeh, 2002). Unlike Descartes, who insisted on the primacy of 

consciousness and thought, existentialism claims that man is thrown into the world 

and therefore cannot be thought. Therefore, existence (being in the world) precedes 

consciousness and is the ultimate end. As Sartre puts it, existence precedes nature 

(Cranston, 1971). 

Camus’ existential thoughts had a tremendous impact on art, media, and 

especially modern drama (Gabanchi, 2010). After World War II, a period of 

deregulation emerged in European societies. In the same period, in 1961, Martin 

Esslin, as a literary critic, detailed a type of theater called the Theatre of the Absurd 

that attempts to express its understanding of the meaninglessness of the human 

condition and the shortcomings of rational approaches. (Esslin, 1961) 

The most important feature of the theater of the absurd is the dramatic 

presentation of the concept of ‘absurdity’. As mentioned above, this kind of theater 

is very influenced by Camus’ Myth of Sisyphus (1942). These dramatic works 

usually represent feelings such as loss, aimlessness and confusion, lack of 

communication, inevitable human loneliness and the meaninglessness of life (Hall, 

1960). As one of the greatest absurd playwrights, Samuel Beckett reflected on his 

break from religion and the principles of Catholicism in his works. His famous 

works include the trilogy—Malloy, Malone Dies and The Unnamable—between 

1951-1953 and the plays Waiting for Godot (1953) and Endgame (1954). The 

dramatic works of Beckett are driven by the evolution of his interest in different 

ways of artistic representation. Through an analytical-descriptive approach, this 

study tries to examine the validity of the concept of ‘Camusian Rebel’ in the 

worlds created by Beckett in Waiting for Godot and Endgame.  
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2. Method 

In The Rebel (1951), Camus claims that nothing can cure the absurd condition of 

human existence. The only way to deal with it, to reduce this ontological pain a 

little, is to achieve freedom and self-awareness. This cannot be achieved but with 

‘Rebellion’ (Camus, 1951). Accordingly, the rebel is someone who says ‘no’ to 

everything but himself. The rebel says ‘yes’ when he thinks about himself, like a 

slave being freed from his chains. In fact, Camus misreads Descartes’ famous 

statement in this way: ‘I rebel, therefore I am’. In The Myth of Sisyphus (1942), 

another work by Camus, he explains the notion of absurdity by comparing it to the 

Greek myth, Sisyphus. Sisyphus was a Greek myth who was condemned to roll a 

rock to the top of a mountain for revealing the secret of the gods, but as soon as he 

reached the top, the rock rolled down and Sisyphus had to do it all over again; this 

punishment would last forever. At the same time as defining the problem of 

absurdity, Camus shows that Sisyphus ultimately finds the meaning and purpose of 

his life by continuously engaging in this work (Camus, 1942). 

3. Results 

The plays Waiting for Godot and Endgame written by Beckett lack a unified 

structure, a clear beginning and end, and purposeful dialogues, which itself cause a 

new reading of the issue of Camusian rebel. Beckett questions the traditional rules 

of playwriting and always presents an absurd, dark and at the same time comic 

representation of human life in his works. Beckett's art finds its form in escaping 

conventional expectations and traditional beliefs. What seems absurd and 

meaningless is shown to be the only possible meaning in a world where the human 

subject is enslaved by the material body (object). In this situation, only laughter 

and self-denial bring a wise victory over material emptiness. Beckett's plays are 

made of such paradoxes. Through free and varied motifs, in all his works, he 

portrays passive characters who are always increasingly trying to understand an 

absurd life and struggle to survive in it. As Norbar Abudarham (2018) also points 

out, in Beckett's works, the position of objects and subjects has changed, and as a 

result, objects play an important role in it. These objects do not explain anything, 

they just exist. With this dramatic tool, Beckett shows a way to waste life and 

escape from the captivating truth of the concept of absurd. In fact, his works not 

only express the absurdity and meaninglessness of life and society but also 

consider art as meaningless. In this respect, Beckett's works are different from 

other writers of the modernist era. The characters of the plays in this research 

depict a kind of parody and contradiction of Albert Camus’ concept of ‘rebellion’. 

They are characters who are replaced by objects. They neither have the power to 

commit suicide nor can they respond to their own ego and think freely. They 

remain only as objects in the environment, wasting their time, and waiting for a 

savior in Waiting for Godot or death as in Endgame. For characters in Beckett’s 

works, in general, the only existing truth is waiting in vain. The importance of 

communication is also diminished by the lack of mutual understanding of the 
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characters involved. There is no dialogue in its traditional form, because none of 

the characters are able to communicate with the other. The words they utter is 

another way by which Beckett wants to show the futile expectation and boredom of 

their owners in a world where living has the lowest value.  

4. Discussion and Conclusion 

Unlike Camus’ The Myth of Sisyphus wherein the meaning of life for the hero is 

created by himself, these two plays contend that there is no better option in one’s 

living. Nothing really changes and remains the same. The difference in thinking 

and finding meaning is nothing more than an illusion. A disillusioned and senseless 

death is the only savior of its inhabitants. Camus’ rebel is also aware of the world's 

sufferings and oppressions. And he never gives up and always uses his strength to 

organize this absurdity and rebels against the meaninglessness and chaos of life 

(Rezaei & Safian, 2013). The characters of Beckett’s works, however, take an 

opposite route to Camusian philosophy. In Camus' philosophy, man uses art to 

create meaning and uses it as a shield against the emptiness of the world so as not 

to get lost in the acute aspects of the human condition (Kamber, 2006). In contrast, 

Beckett always tries to use art against itself, for example by equating his characters 

with static objects (Mansouri, 2021). As passive subjects, they play a role in 

representing a kind of existential uncertainty and verbal castration, the purpose of 

which is not to establish a relationship, but only to waste time and life. For 

example, Vladimir and Estragon always endure the pain and suffering of life while 

waiting for a savior. In Endgame, there is a similar situation in which Hamm and 

Clov have destroyed all the traces of life and are desperately waiting for death. 

Beckett’s characters are completely different from Camus’ definition of the rebel, 

they parody all Camus’ philosophical assumptions about the active nihilist. The 

statements of Thomas (2014) also confirm this claim, where he calls Beckett a 

great artist who used art as a weapon against itself to “shock man with the brutal 

reality” (Thomas, 2014, p. 36). Therefore, it can be said that according to this 

study, the field of art can form a large part of the tyrannical territory of the absurd 

world as far as it relates to the matter of creation, turning into a place for violating 

its own rules.  
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 مه مقدّ.  1

 ردگوانهر انسانی بر آن است که درکی عمیق و درونی از زندگی خودد داتو ه باتود و  مو   

 فهد ی از  عنا نیاز ندارند. در حمیمت، انسان  درن، به دنبال پاسو  بوراه هود    به  که  هس ند

دنیواه اوسوت ناسوازگار  ۀنمایو د کوههاه  دجودیابد که درک او از جهان با دادهزندگی، در ی

*
 

 
نویسندۀ مسئول: 

رجبعل
 ی 

عسک
رزاده

sg
a
r@

u
m

.a
c
.ir

a
 

   

© 2022 LTS. 

All rights reserved 

  

ک  چکیده به پدچآلبر  قائل  ب  یا د  آن  یی عنایو  از دداندی   دی جد  یتروع  ۀرا الز   است و  او،   دگاهی . 

بشر  ۀ مابل غ  هذهن  حدود  گاه  و  ناتناخ ه  جهان  پد  یپدچ  ۀ سئل  ،یعمالنریبا  راه  آوردی    دی را  تنها   .

  ن ی است. ا  یپدچ  نیهم  ریبا گذر از  س  یو خددآگاه  هبه آزاد  دنیرس  یهس   نی اد یبن  یپدچ  هیعل  انیطغ

را تا ل   ندع سدژه  بررس   هگرا نفعل و پدچ   هگرا: پدچ تددی گذار دو    ی  عال. هد  پژوهش حاضر 

طاغ انسان  چگدنگ  ۀدر  لسف  ی فهدم  و  نما  یکا د  در  آن  ازا  ههاشنا هی نمدد  است.  دو   رو،ن ی بکت 

د  ۀشنا ی نما و  گددو  ان ظار  طغدر  نظرگاه  از  و  ان خاب  آخر   ها ا  هی اند.  ده ت  ی ررسب  ییکا د  انیست 

  ۀ آثار برخال   لسف  نی ا  ههاتیدو اثر است. تخص   نی در ا  یاز انسان طاغ  ه دی خدانش جد  ۀدهندنشان

.  زنندینم  یدست به اقدا   شی خد  یزندگ  ۀخلق  عنا در ادا   هندارند بلکه برا  یتنها تدان خددکشکا د، نه

  دهد ی ارائه    یکه کا د از پدچ  یف ی اند و با تعرتده   ال  ب   ه گری در کالم و ارتباط با د  یاخ گ  یندعها به آن 

 .سازندی بدل   ضهی عال را به نم هگراپدچ  ۀکا د دربار ی لسف اتیها تمام  رضدر تضادند. آن 

 

 خر  عال و  نفعل؛ در ان ظار گددو، دست آ هگراپدچ ؛یآلبر کا د؛ انسان طاغ ها:کلیدواژه 
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د انوتداین احساس پودچی  ی  ؛ا  داتفاق  ی  1دردس عنایی و یا اببی  ۀست که  سئلا  ینجاا  است.

 علت یک هس ی  کانیکی باتد.  ال حیندرع علدل و 

اه از گف ن و رسیدن بوه  رحلوه  «نه»تدد تدان  یکی از  سائلی که سبب پیدایش این ا ر  ی

ن عندا ورد بوه ینجوااپاس  نهایی به  رد است. در  ۀست که سعی در ارائاچیزه   عدم باور به هر

بوه   3«گراه  عوال پدچ»و    2«گراه  نفعلپدچ»دم  کند و دو  فهاندیشنده ظهدر پیدا  ی  سدژۀیک  

کوه بوه   آنجواا ا تا  ؛  بسیار گف ه است  5( نیچه4گرایی )نیهیلیسمه انداع پدچدربارهآید.   ی  وجدد

گراه  نفعل از نظرگاه نیچه به کسی تدان گفت که  فهدم پدچ ی  ،تددربدط  ی   روبحث پیش

در   . انوده اسوت  نصویبیب  شیخود  ه وجودددهنونیسازنده و آ ر  هروهایاز نتدد که  گف ه  ی

چنوان آن  اوو...(، از نظور    ه رد  ،یاسیس  ،یانسان، )اج ماع  ی خ لف آگاه  ههااگر جنبه مابل،  

 دضدع احسواس  نیو انسان از ا نجر تده    تدهیمیقد  ههاارزش  هدوباره  یابیباتد که به ارز

تنهوا را  هنور  نیچه    ن،یچنهم(.  1967نیچه،  )  کندی   دای عال ظهدر پ  ستیلیهیگاه نعجز نکند، آن

 (.1967داند )نیچه،   یزندگی   ۀ عناساز و سرچشم   نبع

گرایان  نفعل قورار پدچ  ن در ز رۀتدارا  ی  6کگارد  یرا راده  ثل کیبنده  در این ندع دس ه

تودند کوه بوه هاه واقعی تنها در صودرتی  حموق  یداد، چراکه باور او بر این است که ارزش

و »ان ظار« نیز اضا ه تدد. از نظر او، انسان باید بوه نیروهواه  راانسوانی و   «ها چاتنی »ایمانآن

 وهنیوز کوه نیچوه از    8دپنهاور، توآن  عوالوه بور(.  2016،  7تیودال آسمانی ا یدوار باتد ) ر س

ادۀ کوه نیچوه در ار  طدرهموانگیورد.  کند در این دسو ه قورار  یعندان آ دزگار بدبینی یاد  یبه

اند و گرد تودهگدید تدپنهاور از اولوین کسوانی اسوت کوه دچوار عموبی درت   عطد  به ق

تودان در  مابول،  ی  (.1967کنند )نیچه،   فاهیمی  ثل تاری ، طبیعت و انسان را بالذات نفی  ی

 
1. absurd 

2. passive nihilist 

3. active nihilist   
4. nihilism  

5. Friedrich Nietzsche   

6. Søren Aabye Kierkegaard 

7. Fremstedal  

8. Arthur Schopenhauer  
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در بیشو ر آثوار کوا د   قورار داد.و هنرباوره  گرایی  عال  اش را در دس ۀ پدچو  لسفه  1کا دآلبر  

هوا بور  یوزان آن  توثثیرگرایی با هم درآ یخ ه تده و ندیسنده به  م و پدچس فاهیمی چدن نیهیلی

دهد. اه  یویژه  اهمّیّتۀ هنر  پردازد. از طر ی دیگر، کا د به  سئلهایش  یاخالقیات تخصیت

 اتو گرداندیباز   انیعص  ههاهنر  ا را به سرچشمه: »یدگد ی  2انسان طاغیدر  اینکه    خصدصبه

 دیوآن را ند  همداره  ندهیکه آ  یارزت  ببخشد.  زانیگر  هزیکل خدد را به چت  کدتدیکه    ییجا

 .(227ص.  ،  1954  « )کا د،دهدی 

 3اگزیس انسیالیسوم  ۀگرایی بدده است،  لسفدید آ دن پدچیکی از  فاهیم  لسفی که باعث پ

 خواب نبا ان  ماله گان ایندیسند تدد.پرداخ ه  ی  به آن  تفصیلبه  هاه بعدهاست که در قسمت

و  4ان ظوار گوددو در  ۀدو نمایشنا   را دربین انسان طاغی    ۀرابط  اندتالش کرده  نمایشنا هاین دو  

بوا رویکورده  کوه اسوتاین این  ماله هد   .  بررسی کنند  را  6بکتسا دئل    ۀندت   5آخر  دست

ن بوه یچنوبپردازد و هم  به چگدنگی این رابطه  هاه آلبر کا دو اس فاده از ایده  تدصیفی-تحلیلی

طغیان در دنیایی که بکت خلق کرده است ا وره  مکون  ۀپاس  دهد که چگدنه  سئل سؤال این  

 ؟است  و یا غیر  مکن

 اگزیستانسیالیسم . 1.  1

دارد کوه دارد. این  لسفه اذعان  ی  تثکیدیس انسیالیسم بر وجدد و ان خاب آزادانه  رد  گزا  ۀ لسف

 عمدل تصمیماتی   د تا در جهانی غیرنکش را ساخ ه و تالش  یآد ی خدد  عناه زندگی خدی

از   هوجدد و احساس پودچی حاصولۀ  کند. تمرکز این ندع از  لسفه بر روه  سئل  اتخاذعاقالنه  

هوی    کوهییازآنجا. این بدان  عناسوت کوه  استمت انسان   ی  شخص براه خلعدم وجدد هد

 
1. Albert Camus  

2. The Rebel 

3 .existentialism: در  انسان تیو  سئدل ه رد هآزاد هبر رو  دیکبا تمرکز و تا س میدر قرن ب ی لسف یجنبش

  (merriam-webster dictionary . )ر.ک. بهشی قبال اعمال خد

4. Waiting for Godot 

دسووت را کووه آن  اندگر  هنجف دریابندره   مین نمایشنا ه ازۀ هز ترجمرا ا  Endgame   دلفین  ماله، ترجمۀ  .5
  .ترجمه کرده است رآخ

6. Samuel Beckett  



در حال چاپ                       طالعات زبان و ترجمه                                                                                              8   

 

هس ی و یا  ن  عنوا در  نها راه  مابله با پدچیخدا و نیروه   عالی دیگر وجدد خارجی ندارد، ت 

بنابراین، اگزیس انسیالیسوم  ع مود اسوت کوه ا وراد در ؛  زندگی، در آغدش کشیدن وجدد است

اگرچه قبدل ؛  یت کارهاه خدد را بر عهده بگیرندو باید  سئدل  بدده  آزاد  هاه خدد کا الًان خاب

 .(1381) ردانی ندکنده،  باتد   سئدلیت  مکن است با خشم و ترس تدید همراه این 

تدد که خدد را  س مل از هرگدنه ارتبواط عندان جنبشی یاد  یاغلب از اگزیس انسیالیسم به

هوا از  عنواه بددن آن  ل سطحی، غیر عملی و دورهاه  خ لف  لسفی به دلیو  ک ب  با سیس م

نزدیکوی بوا ۀ طوابر اگزیس انسیالیسوم اگرچوه (.1393دربندسوره، )کیوا  دانودحمیمی وجدد  ی

هاه  لسفی سن ی از قبیل تر ندعی واکنش به اندیشهاگزیس انسیالیسم بیش  ۀدارد،  لسف  منیهیلیس

  ن نظوم و هود ی  شوخص بوراه دنبال یا است که به 3گراییو  طلق  2گرایی، عمل1گراییعمل

 آنچه  بر اساس عمدل است بلکه    آنچه  بر اساسباتند. بدین  عنا که انسان نه  انسان و جهان  ی

گیورد. سورآغاز ایون نودع از زندگی خودد را  ی ۀهاه سازندبخشد، تصمیم عنا  ی  وبه وجدد ا

هرچنود کوه -ارد و  ردریش نیچه گک یر لسفه با آثار  یلسد ان قرن ندزدهم از جمله سدرن کی

 رد»(.  1394گیورد ) لکیوان،  ت  یثنشو  -انوداین اصطالح را در کارهواه خودد اسو فاده نکرده

و آلبر کا د آثوار پژوهشوی   4یلسد ان  رانسده از جمله ژان پل سارتر   1950و    1940هاه  سال 

جملوه تورس،  از ده آناگزیس انسیالیسم و تمایالت وجود ۀدر رابطه با  لسفرا  و داس انی خدد  

(. 26-27.  صصو،  1388) خرایوی،    «پدچی و آزاده به تصدیر کشویدند  ۀ الل، بیگانگی،  سئل

 یسم به ترح زیر است:لاگزیس انسیا  ۀلی در  لسفباورهاه اص

 اصلی  باورهای. 1.  1.  1

کنود کوه م ادعوا  یکه بر تمدم آگاهی و اندیشه پایبنود بودد، اگزیس انسیالیسو  5برخال  دکارت

)بوددن  7بنوابراین، وجودد؛ تدان آن را  کر کردنمی  روینازاتده است و    6پرتابجهان  انسان به  

 
1. rationalism 

2. pragmatism 

3. absolutism 

4. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 

5. René Descartes 

6. thrownness 

7. existence 
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) اهیوت  1وجدد بر  اهیت  ،یننچست. هما  است و همان غایت نهایی  در جهان( پیش از آگاهی

گدنوه (. همان1393که  مکن است به زندگی اخ صاص داده تدد(  مدم است )کیا دربندسره،  

 کند: یکه سارتر آن را بیان 

 فهد ی خداهد بدد که بعد از تحمیق وجودد   ازآنپسنیست،  م     چیزی ه[  انسان]در اب دا  

از خدیش ساخ ه است و این نخسو ین   کهناهمکند. انسان چیزه نیست جز  صل  یاز خدد حا

 .(75.ص ،1350، 2کرنس ن)  اصالت وجدد است  اصلِ

در را    5گراییو نودانم  4، آتئیسوم3یباگزیس انسیالیسوم انوداع  خ لفوی از جملوه  وذه  ۀ لسف

و  فهودم  «خدا  رده اسوت»ها  انند نیچه اعالم کردند که . برخی از اگزیس انسیالیستگیردیبر 

 یرکگوارا وراده  ثول کی ۀ(. از طر وی دیگور،  لسوف2004، 6کرول  ره کهنه است )اخدا دیگر  

تورین چیوز در د.  همت ه باتونخدد ندا  ۀ ذهبی بدده ح ی اگر دلیلی براه تدجیه  لسف  تدتبه

 عنوایی زنودگی و  رار از بی». استآزاده ان خاب در باور و عدم باور   ،اگزیس انسیالیسم  ۀ لسف

این دس ه از  یلسود ان را بوه   تدجّه  ،چیزهاه دیگر براه  رار از این  الل   اسرگرم کردن خدد ب

هاه اساسوی را ارزش ۀزادانها نمش ان خاب آ(. آن30، ص. 1396، 7)اسدندسن «خدد جلب کرد

 کننده ا ره ضروره دانس ند.ان خاب هدیّتو   طبیعت در  براه تغییر

اضطراب »گیرد که انسان در  داجهه با   ی  رظدر نعندان  کانیز ی  نیت را بهمالع  دیرکگارکی

 این باور است که هور انسوانی  کند. او براز آن اس فاده  ی  9ی«ترس از بددن در هس »و    8د«وجد

یرکگوار در اثور تمدل ان خاب کنود. کیبه اس انداردهاه جهان  تدجّهباید  سیر خدیش را بدون  

 
1. essence 

2. Maurice Cranston 

3. religious 

4. atheism 

5. agnosticism 

6. Steven Crowell 

7. Lars Fredrik Händler Svendsen 

8. existential anxiety 

9. being-in-the-world 
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اطمینان و ایمان کا ل خودد را بوه  2«ایمان  ۀیلتدا»  ۀباب  سئل  در  (1843)  1ولرزستر  خدد با نام

 (.4391  دیرکگارکیکند )خدیش و خدا اعالم  ی

 4 راسوده نیوک و بودو  (1885)3تشوتچنوین گفوت زر هواه ردریش نیچه نیوز در ک اب
آئوین   «آن دنیایی»یم  تداند بدون وابس گی به  فاه ی  5»ابرانساندارد که  چنین اذعان  ی  (1887)

در قورن بیسو م،   (.353-354، صوص.  1352)نیچوه،    «رتره و تعالی دسوت یابودب سیحیت به  

سوارتر و کوا د بوه او  اگزیس انسیالیسم از طریق آثار و زحمات  یلسد ان  رانسده از جملوه  

 خدد رسید.

کیووا ترین  یلسوود  اگزیس انسیالیسووت باتوود )توودهتوواید ب وودان گفووت کووه سووارتر تناخ ه

هوا و ر ان بوه هموراهتورین اثور او، ،  هم(1943) 6و نیسو ی هسو ی. ک واب (1393دربندسره، 

  وزودبوه  حبدبیوت ایون جنوبش ا(  1944)  8دوزخ  و  (1938)  7تهودع  هایی از جملوهنا هنمایش

 کوان بوراه انسوان   . او همداره بر این اصل پایبند بدد کوه در هور ز وان و هور(2004)کرول،  

آن از قبل  شوخص اسوت   ۀن یج  اًکه ظاهر  یوجدد دارد. ح ی در ترایط  ناگدنیهاه گدان خاب

هوی  وضوعیت دتودار بیرونوی نیسوت کوه آزاده »  و  دات ه باتود  ان خابتداند آزاده   رد  ی

در  ،سوارترژان پول  (225، ص. 1383)احموده،   «کا ل نوا مکن کنود.  طدربها  گزینش انسان ر

طر ودار احوزاب  نچنویهم و کوردآتئیسوت اعوالم  ی اًاش، خدد را صراح طدل زندگی  لسفی

هاه سیاسی سوارتر را گراه کمدنیست و  ارکسیست بدد. اگرچه برخی تعهدات و  عالیتچپ

ت  رانسه بدد. از طریق ایون ال ندیسندگان حزب  ماو برند، وه همداره عضد  عل  یسؤا  زیر

د  کوا یوتدرنهاکه  1951تد و تا سال  سئله وه با یک  یلسد  تبیه به خدد، آلبر کا د، آتنا 

 .(2004)کرول، از کمدنیسم روه برگرداند این دوس ی ادا ه یا ت  

 
1. Fear and Trembling 

2. Knight of Faith 

3. Thus Spoke Zarathustra 

4. Beyond Good and Evil 

5. Übermensch 

6 . Being and Nothingness  

7. Nausea 

8. No Exit 
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 هسواز یانجراالت و خالق  م ترین  السفه و ندیسندگان قرن بیس مآلبرکا د، یکی از بزرگ

 . او همووداره یکووی ازاسووت( 1951) انسووان طوواغی( و 1942) 1سوویزیف ۀا سووان از جملووه

آید. جنبش اگزیس انسیالیسم تحوت  ی  به تمار    فکران  ک ب اگزیس انسیالیسم  نیرگذارتریتثث

تجربیات پس از جنگ جهانی دوم، همداره به ایون  دضودع پرداخ وه اسوت کوه چگدنوه   تثثیر

هد  و عاره از دس درات الهوی بوا  اهیوت است تا خدد را در دنیایی پدچ و بی  تخصی قادر

 .(2004)کرول،   وجدده خدیش و ق دهد؟

 یطدرکلبوهگیره تئواتر و   لسفی بر  اهیوت و توکل  ۀاین نحل   تگر  تثثیرنیز به    ینجاادر  

اروپوا   ۀآن در قوار  یکلو  یرتثثداران این ندع از ژانر ادبی و  در این برهه از تاری  و طالیه  ادبیّات

 تدد.پس از جنگ جهانی دوم پرداخ ه  ی

 آن  نویسندگان  و  پوچی   تئاتر.  2.  1

پاسوخی بوه   درواقعابسدرد که    ۀدچی و  لسفپعندان یکی از سرد داران  برکا د بهآل  هاهاندیشه

 خصودصبهبور هنور، رسوانه و    توگر ی  توثثیرهاه برآ ده از جنوگ جهوانی دوم بودد،  ویرانی

قیوده در اه از بیپوس از جنوگ جهوانی دوم، دوره  (.1390داتت )گبوانچی،  رن   د  ۀنمایشنا 

یوک  ن مود   عندانبوه  2نلی،  ارتین اس1962همین دوره، در سال    جدا ع اروپایی ظهدر کرد. در

کنود توا درک توالش  ی»کرد که     عرّ ی  یلتفصبه  «3تئاتر ابسدرد»اه از تئاتر را با نام  ادبی گدنه

اتو ن کا ول ذ هواه  نطموی را بوا کنوار گوضعیت بشره و نمص رهیا تبددن   عنا  خدد از بی

 .(26-27، صص. 1388)اسلین،   «یان کندداللی بهاه اس تگردهاه عمالنی و اندیشه

گیرد که در طدل آن هوی  اتفواق خاصوی یک چرخۀ تکرارتدنده تکل  ی  تئاتر ابسدرددر  

بوا و تم داس ان  حدود است و انسان در آن  ها  تخصیتتعداد  ا  د. در این ندع از نمایش،  نمی

برخوی از  اگرچوه(. 1398 )عسوکرزاده طرقبوه، توددرو  یترای  حمیمی و پدچ هسو ی روبوه

 رانسوه   ادبیّوات  4پیشوروتابیدنود و آن را  خوالف جریوان  ن این لموب را برنمیاندیسنمایشنا ه

 
1. The Myth of Sisyphus  

2. Martin Esslin 

3. theatre of the absurd   

4. avantgarde  
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اسولین  ارتین ود به  رانسه نبدد. حد   وجهی هبهداتت که تئاتر ابسدرد،    تدجّهدانس ند، باید   ی

عندان بهاند،  مگی اهل  رانسه، و سا دئل بکت که ه3د، اوژن یدنسک2، آرتدر آدا د 1ژان ژنهاز  

این ندیسندگان براه  دتی تئاتر پواریس را پوس از ».  کندیاد  ین پیشروه این  ک ب  اندیسندگ

 (.17-19، صص. 1388)اسلین،  «   ندو به تهرتی جهانی دست یا   در اخ یار گر  ند  1945سال  

 ۀهاه اولیوندن سوال پس از گذرا، ندیس  رانسده(، تاعر و نمایشنا ه1986-1910ژان ژنه )

 4نظوارت عالیوهنود از ااو عبارت  ۀهاه عمودتو ن روه آورد. نمایشونا هددر زندان به ن  عمرش

 هوواکلفت ۀمایشوونا (. ن1959) 7هازنگیسوویاهو  (1957) 6بووالکن(، 1947) 5هوواکلفت(، 1947)

 به روه صحنه ر ت. 8به کارگردانی لدیی ژووه  1947در پاریس در سال   بار  یننخس 

زبان و ثروتمنود سوده ران ۀ  علق به یک خوانداد ،تئاتر ابسدرد ۀآدا د ، دیگر نماینددر  آرت 

 توثثیردر اواخر جنگ جهانی دوم، تحوت    و  بیست به پاریس عزیمت کرد  ۀایل دهدر اواو  .  بدد

نوام دارد   10هپاروداو،    ۀکرد. اولین نمایشنا   هاه خدد، تروع به ندت ن نمایشنا ه9ریندبرگس ا

 به اجراه صحنه درآ د.  1952  ال در سکه  

هاه عصور خودد احسواس (، بیش از هرکس دیگره با سونت1994-1909نسکد )داوژن ی 

آثار او،  انند   (.1990،  12ربینا ید ) ی  «11ضد تئاتر»، آثار خدد را  حیث  ینا  کرد و ازبیگانگی  ی

 ۀی دوم و  لسوفاه در تدجیوه وقوایع جنوگ جهواندیگر ندیسندگان، ریشه در بدبینی هنر ندانه

ترین آثوار یکی از  هم»در سه پرده اثر یدنسکد،   13کرگدنو کا د دارد.    اگزیس انسیالیس ی سارتر

 
1. Jean Genet 

2  . Arthur Adamov   

3. Eugène Ionesco 

4. Deathwatch  

5. The Maids 

6  . The Balcony  

7. The Blacks: A Clown  Show   

8. Louis Jouvet   

9. Strindberg 

10. The Parody 

11. anti-theatre 

12. Bair 

13. Rhinoceros 
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 ۀر صووحنتخصووی ی  هووم د عندانبووهتوودن یدنسووکد آغووازین  طرح ۀقوورن بیسوو م و نمطوو

 .(198، ص. 1388)اسلین،   «رودبه تمار  ی  ندیسینا هنمایش

سوت سیس، گرک  حی  آکاد یک و بازگشت به پار(، پس از ت 1989-1906سا دئل بکت )

 ۀرا در آثارش انعکاس داد. او در یوک خوانداد  1از  ذهب و نمدهاه خدد به اصدل کاتدلیسیسم

بوا  3در  درسوه و سوپس در ترینی وی کوال  بار یناول  دلد تد.  2 ذهبی و ثروتمند اهل دوبلین

بان انگلیسی و  رانسه به کار گر وت و و  رهنگ  رانسه آتنا تد. وه ندت ن را در دو ز  ادبیّات

 تدجّوهاز آثوار وه کوه   (.1990بیر،  کرد )دیگر ترجمه  ی  هاهآثارش را به زبان  مداًل خددشع 

( 6ناپوذیرنامو    5 یورد والدن  ی،  4 الده)  ۀگانتدان به ر ان سهجهان را به خدد  عطد  کرد  ی

( 1954)  دسوت آخور( و  1953)  گوددوان ظوار  ر  دهاه  و نمایشونا ه  1953-1951هاه  بین سال 

هاه  خ لوف نموایش وه بوه تویده  ۀآثار نمایشی سا دئل بکت، سیر تکا لی عالقود.  راتاره ک

هاه تلدیزیودنی و د را به نمایشچنین بخش زیاده از اس عداد خددهد. او همنشان  ی  هنره را

ایشونا ه ندتو ه اسوت رادیدیی اخ صاص داده است و براه صحنه، رادید، سینما و تلدیزیدن نم

هاه درک آن  حودودیت  ۀوسویلبه  ها ایون بودد کوههمکاره با رسانهاز    . هد  او(1990بیر،  )

نیسوت، ا وا هموداره بوه آثار او  فهد ی ثابوت    ۀ ایرا آز ایش کند. اگرچه دروناز اثر   خاطب  

 .دار از وضعیت انسان  درن در حال حرکت استده یک نیشخند کنایهس

در بواال   کوه  طدرهمان.  است«  پدچی»نمایش درا اتیک  فهدم    ابسدرد  گی تئاترترین ویژ هم

در ایون . اسوتکوا د  آلبر  ۀندت   سیزیف  ۀا سانثر از ک اب  ثبسیار   از تئاتر    گدنهینااتاره تد،  

هد ی و سردرگمی، عدم ارتباط، تنهوایی گریزناپوذیر از دست دادن، بی  احساساتی از قبیل  ،آثار

زنودگی انسوان  ودرن  ۀنمایو(. 1960،  7ل اه)آید   یاجرا در رحلۀ  یی زندگی به  نا عانسان و بی

 بینیپیشیرقابولغ و حمیمت انسانی،  عنابواخ گی هسو ی بر ناکارآ د بددن زبان در بیان  یدهتثک

 
1. catholicism 

2. Dublin 

3  . Trinity College  

4  . Molloy 
5. Malone Dies 

6. Unnamable 

7. Hall 
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 چیوزی ه. هنر ند پدچی در تالش براه بیان این  فهدم است که در جهان بشر است  ۀآیندبددن  

(. 1392به آن اس ناد کرد )رحیمیان،    رتا بشدد به تکلی  نطمی و  عنادا  دندار  وجدد  یکردن  یانب

اند. گاهی هاه   فاوتی روه آوردهروشهاه خدد به  ندیسندگان تئاتر ابسدرد براه بیان اندیشه

 صودرتبهبوه نموایش در آ وده اسوت، گواهی    «ازآنپوس والل  »و    «ان ظوار»ی در  فهودم  پدچ

رد، انسان بوا تورای  واقعوی د. در تئاتر ابسخدد را نمایان ساخ ه است  یهدیّ تدگی و بی س 

(. 1392)رحیمیوان،    اند رهوایی یابودتدد تا از اوهوا ی کوه او را بوه بیراهوه کشواندهروبرو  ی

ها اسیر  سائلی گدنه از نمایش، داراه خصایص  ش رکی هس ند. اکثر آناین  قهر انان پدچی در

هاه انسوانی در تخصویت ها  اننودایون تخصویت ند.هس ی هدیّ و بی یدهناا از قبیل تنهایی، 

 عنوایی ی و بیهودیّ ل بکت، بر اثور بیئسا د  ۀندت   «دست آخر»و    «در ان ظار گددو»  ۀنمایشنا 

در رابطوه بوا جایگواه خودد در جهوان دچار ندعی بیهددگی و نمیضوه  ح ی نسبت به خدیش ن  

 .(1990)بیر،   اندتده

 ژوهش پ ۀپیشین. 2

 یرگوذارتثثۀ نا حاضور بور روه دو نمایشو  ۀکوز  مالورنیز بدان اتاره تود، تم  طدر که قبالًهمان

 ایون بخوش .استنظر  لسفۀ آلبر کا د  از نمطه  دست آخرو    ان ظار گددو  دریعنی    سا دئل بکت

 د.پردازنزدیک با این تحمیق  ی آثارله به بررسی  از  ما

 ۀسوئل اگزیس انسیالیسم سارتره و  ۀ لسف  یانباط ندعی ارت  کند تا یتالش  (  1392)  برنگی

ویل   نی بدده که در آن به بررسی ثهر ندتیک و ت  فاهیم    یۀبر پا. روش این تحمیق  بیابد  پدچی

د که خلق گیر ی  ن یجه  او  یتدرنهاپردازد.   ی  1ولد پین رآثار سا دئل بکت، اوژن یدنسکد و هار

رآ ده ب  ۀ رده در پی دلهر  هدیّت  ۀجده پیدس وجست   عنا براه انسان از دل ترای    ناقض و

با بیانی اگزیس انسیالیسو ی اثر خدد در ( نیز 1392جعفره لنگروده ) آید.از آگاهی به وجدد  ی

هاه نمایشونا ه ردیسو ی و   وا یزیکی تخصویتدابسهاه  تناخ ی بوه بررسوی رگوهو  عر ت

،  کوان و ز وان پاسو  هدیّوتیجاد بحوران هایی از جمله نمش زبان در اپردازد تا به پرسش ی

 
1. Harold Pinter 
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اصال ی، آرزوه رهایی از ایون روز رگوی وجدد بی  ها باکه تخصیت  گیرد یپس ن یجه  س  .دهد

 .استندسان  ل  در حااصال ی و اصالت  بی   یانرا دات ه و دنیاه گددو 

ی پودچی از دیودگاه کوا د و دو اثور اصول  ۀبه بررسی  لسف مالۀ خدد  در    (1394نیا )ا خمی

پردازد و در ان ها با بررسی ر  وار انسوان طواغی  ی انسان طاغیو  سیزیف  ۀا سانندیسنده یعنی  

سورداره ، از طر ی دیگور  کند. ی  د که طغیان چنین ا راده در ر  ار آنها بروزکنگیره  ین یجه

تدصویفی بوه بررسوی عناصور ازخددبیگوانگی و عودم قطعیوت کوه -با روتی تحلیلوی(  1396)

 .دهدآثار بکت نشان  ی آنها را در  تثثیرند پرداخ ه و چگدنگی هس    حصدل جنگ

در آثار آلبر کوا د و   یهس   می فاه  نیتریاز اساس  یکی  ۀ ثاب فهدم  رگ به  یو بررس  بازتاب

بوراه  سوندگانی. نددهودی  لیرا تشوک (1398)  هو قادر  انی ارس  قیحمت   ۀتالدد  تیصادق هدا

و دو نمایشونا ه  دپردازنی   سندهیدو ند  نیا  ههاتباهتها و  تفاوت  یبه بررس  قیتحم  انجام این

از  ییگراو پودچ یهوددگیب ،یشیاندگفت که  رگ  تدانی کنند.  را از زوایاه  خ لف بررسی  ی

 سوؤال بوه  شومندیدو اند  نیوپاس  هرکدام از ا  آنکهحال است.    دهنسیدو ند  انی ش رک    می فاه

 هاندازمو با چش  یتصاد  رانندگ  کیدر    وت است. کا ددارد؟«   فا  س نیارزش ز  یزندگ  ای»آ

)ص.   بنوددیبر   ترخو  ایوتنهوا از دن  هابا گر  ن جان خدد در خانه  تیو هدا  ردی ی   ندهیبه آ

118). 

آثار بکت   ۀاداننمّ  لیکه به تحل  تددی اتاره    (1400)  ه نصدر  ۀلبه  ما  نهیشیپ  نیا  هدر ان ها

بکوت در  ینیبنودع جهوان نیو ع مد است کوه ا  سندهیند.  تر  او پرداخ ه اسصِ  ءگرایییتو  

سومدط  ه درن اسوت کوه در آن نوداپسوا  ۀدر  لسوف  یتناسو عر ت  یندع  هدر راس ا  متیحم

 ۀناتوناخ ه از رابطو  هعدبکت بُ  ثاراز آ  یات ردب  نی. چنرسدیبه گدش    ییگراو انسان  تیانسان

 هابوه ابوژه  لیابراز وجدد کرده و تبود  این اتکه در آ  گذاردی   شیو ابژه را به نما  یانسان  ۀسدژ

 .تدندی س مل  

 وش پژوهش ر. 3

 آ ده است.  تفصیلبهدر زیر  ات آلبر کا د اس دار است که نظریّ  بر پایۀاین  ماله    روش پژوهش
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 طاغی انسان کامو و . 1.  3

رو بوههاه یوک  ورد بوا جهوان واقوع بوا  مودان روخداست و داده  کهیهنگا    ع مد استکا د  

قید،  بهم و بنابراین، آد ی در یک جهان بی؛  دآیبه  یان  ی  «پدچی»و    «ابسدرد»  ۀتدد،  سئل ی

طریوق تودان آن را از ا  یا ّ؛ تددپدچ قدم نهاده که در آن  عنا از طریق نظم طبیعی حاصل نمی

 عنایی جهوان احساس بی»عمال و تعابیر انسانی )هرچند ناپایدار( به وجدد آورد. از نظر کا د،  اَ

غیرعمالنی است. بودین   ود او با جهان ناتناخ ه و گاهدانسان و ذهن عمالنی  ح  ۀناتی از  مابل

ح پودچی اش قرار داده بودد، اصوطالترتیب او براه این  داجهه که آن را  رکز  باحثات  لسفی

 (.69-70، صص. 1382)کا د،    «ید)ابسدرد( را برگز

دارد کوه بوا عرضوه کورد، اذعوان  وی  1951در سوال    ن راکوه آ  انسان طاغی  ۀکا د در رسال

کوه تواید ب ودان  را در ان کرد و تنها راه  مابله با آن «1پدچی بنیادین هس ی»تدان نمی چیزی ه

ق سوت. ایون ا ور  حمّوا  آزاده و خددآگاهیدن به  تناسانه کاست، رسیکمی از این درد هس ی

اش انسوان طواغی را  ورده در رسواله(. وه 10، ص.1374، )کوا د «2طغیوان»تدد  گر بوا نمی

 گدید ولی نه به این دلیول کوه نفوس خودد را انکوار کورده باتود. در ی  «نه»ند که  ک ی   عرّ ی

 انود کوه از اه  یبورده ۀ ثابوو بهگدید  ی «آره»اندیشد حمیمت، انسان وق ی به نفس خدد  ی

را بودین  3 عرو  دکارت ۀاو گف که تدان گفت  ی  یجهدرن زنجیرهاه خدد رهانیده تده است.  

 (1942) سویزیف ۀا سوان (.10-12)صوص.  «کنم، پس هس م ن طغیان  ی» :ددهتکل ارائه  ی

 ۀررسوی  سوئلیزیف، بوه بیدنانی، س  ۀکه در آن با قیاس اسطدر  استاه دیگر از کا د  نام رساله

راز خدایان  حکودم   دن اش کرست که به خاطر  ااه یدنانی  پردازد. سیزیف اسطدرهدرد  یساب

رسود، ه  یبوه قلّو  کهینهما  یک کده حمل کند، ا ّ  ۀ  ه و تا قلّرسنگی را به دوش گتد تا تخ ه

توا ابودیت  جوازات    ینا  ؛ وانجام دهدغل د و سیزیف باید دوباره این کار را  سنگ به پایین  ی

 یوتدرنهاسویزیف    که  دهددرد نشان  یساب  ۀبا تعریف  سئل  ز انهم. کا د  دا ه خداهد داتتا

 .(1382)کا د،    کندپیدس ه به این کار پیدا  ی   غال ت عنا و غایت زندگی خدد را با ا

 
1  . The Absurd Condition of Human Existence 

2. rebellion 

3 . Cogito ergo sum : هس م پس  ،اندیشم ن  ی . 
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  عرّ ویگدنوه سوت ایناترین پرسش هس ی را که هموان خددکشوی  او در این رساله بنیاده

تورین پرسشوی کوه خددکشوی.  هم  ۀه  لسفی وجودد دارد:  سوئلجدّ  ۀتنها یک  سئل»کند:   ی

ص. ، 1382کوا د، ) «دارد یوا نوه آیا زندگی ارزش زیس ناست که  باید پاس  بگدید این   لسفه  

در غیر این صدرت یک قهر ان پدچی   چراکهکند که باید به زندگی ادا ه داد،   ی  تثکیدا  ا ّ  ؛(49

، با دریا ت عدم وجدد  عنا در جهوان، هموداره بوراه یتدرنهاخدرد. انسان  ده نمیبه هی  در

هوا گی، از نظور او، تندکنود. زنوهاه  خ لوف آن توالش  یزندگی خدد و جنبه  رت وضدح بیش

کنود کوه خددکشوی پایوان چنین در بخشی دیگور اعوالم  یواقعیت پیش روه انسان است. هم

. او بر ایون بواور اسوت کوه تسادر تمابل    آن  هاههل اندیشبا قبد  چراکه  ، نطمی عصیان نیست

 زپودچ نیو»کوه چنانرسواند. همگ  یانجام خدد یعنی  ورخدد پدچ را به سر  ۀخددکشی به تید

خددآگواهی از خددکشوی  ۀوسویلبراه حفظ خدیش  ماو ت کرده و بوراه  مابلوه بوا  ورگ به

 .(109  -110، صص. 1382،  )کا د  «گریزد ی

داتت که باید با ات یاق به آغدش زنودگی  ع مد نبدد و اذعان  یحت و تمدیر  کا د به  صل

 ار کرد.کهاه آن پیها و پلیدهکام گر ت و دلیرانه با زت یت ا ت، از آن 

 ی پژوهش ها یافته. 4

لیده تئاتر ابسدرد تناخ ه هاه کترین تخصیتیکی از بزرگ  عندانبه  ،اًاصطالح  ،سا دئل بکت

هواه آثوار وه نیوز سوبک و ویژگی اق ایون ژانور،ندیسان خلّونمایشنا ه  د دیگرا  اننا ّ؛  تدد ی

بودده اسوت و ایون   کارهاه بکت همداره  درد بحث  حا ول ادبویخدد را دارد.     رد نحصربه

لوین آثوار آثار  درن و یا از اوّ  ۀپرسش را با خدد به همراه دات ه است که آیا باید آنها را در ز ر

ها، باعوث تغییراتوی در نگواه  ن مودان بوه  عنوا و بحث  ورد؟  جمدع این درن به تمار آپست

خلق دنیایی اسوت   ربکت اس اده برجس ه و آوانگارد د(.  1380تد )علیزاد،    ادبیّاتساخ ار در  

که عشق در آن نیشخندوار ایزوله تده است و ساکنان آن از تناقضی نا حسودس برخدردارنود. 

در آثوار او قطعیوت خودد را از دسوت داده و   ن است. کلمواتق ا ر غیر مکتحمّ  ،براه او هنر

 از  واند  اه به تصدیر کشویده تودهرحمانهانسانی به تکل بی ذهب دیگر قدرتی ندارد. رواب   

اه پنهان از قدرت است و قدرت بر تنهایی سرپدش گذات ه است. بکوت این حیث، عشق نمایه



در حال چاپ                       طالعات زبان و ترجمه                                                                                              18   

 

دیره پدچ، تاریوک و آثارش همداره تص  برد و در ی  سؤال را زیر    ندیسینمایشنا ه ی  قداعد سنّ

هنور بکوت، توکل خودد را در گریوز از دهود. ئوه  یاز زندگی انسوان را ارا کمیکُ حال یندرع

رسد، تنها  عنواه  عنا به نظر  یپدچ و بی  آنچهکند.   ی پیدا  ی  عار  و باورهاه سنّ  ان ظارات

)جسوم  واده(   2سانی( به اسارت ابژهرب ان)تجا  1تدد در جهانی که سدژه مکن نشان داده  ی

اه بور پودچی  واده بوه پیروزه خرد ندانه  در آ ده است. در این وضعیت، تنها خنده است که

هوایی هاه بکت از چنوین پارادوکس. نمایشنا هاستآن نیز    تثییدنفس،    و انکار  دآورار غان  ی

هاه ر تموا ی آثوارش تخصویتهاه آزاد و گدنواگدن، او دساخ ه تده است. از طریق  دتیف

براه  هم یک زندگانی پدچ   تالش  اه در زاینده  طدربهکشد که همداره   نفعلی را به تصدیر  ی

هایی بوا ند. او همچنین تدانسوت از طریوق خلوق تخصویتهس ن در آن  دو تمال براه زنده  ان

هاه  خ لوف  دیدمطریق    ( و از ثال عندانبه  در ان ظار گددو آبانه )دلمک  و ر  ارهاه  هاویژگی

 س  ضحک وجدد بشره را به نمایش بگذارد.ثهاه صا ت، یو  یلم

ند، در آثوار بکوت جایگواه ابوژه و کنیز بدان اتاره  ی  (1397)  3طدر که ندربر ابددرهمانهم

این اتیا چیوزه را . کنندآن ایفا  یاتیا نمش  همی را در   یجهدرن سدژه تغییر پیدا کرده است و  

بلکه تنها وجدد دارند. با این ابزار بکت  سیره براه تلف کوردن زنودگی و   ،دهندنمیتدضیح  

بیوانگر پودچی و   تنهانوهر وه  اگوذارد. در حمیموت، آثور از حمیمت پدچی را به نموایش  ی را

. از این حیوث کند عنا قلمداد  یهنر را نیز بی  مچنینند، بلکه ههس ی و جا عه   عنایی زندگبی

 نا ههاه ایون دو نمایشورد. تخصویتم تفواوت داسهاه عصر  درنیا دیگر ندیسندهآثار بکت ب

هایی کوه کشوند. تخصویتیصودیر  آلبر کا د به ت  «طغیان»میضه را از  فهدم ه و نپارود  ندعی

 به نفس خودد  تدانند یو نه    دات ه  «خددکشی»شان با اتیا عدض تده است. آنها نه قدرت  جای

تان را بوا ان ظوار  انند که وقتی در  حی   یایاتی  ۀ ثاب. تنها به  دهندپاسو آزادانه اندیشیدن  

کنند. براه  ثوال تلف  ی «دست آخر»و یا ان ظار  رگ در   «در ان ظار گددو»جی در  براه یک  ن

ین ان ظار براه گذران وقت در ح  1و اس راگدن  4، والدیمیردر ان ظار گددو  ۀجایی از نمایشنا   در

 
1. subject 

2. object   

3. Norber Aboudrham  

4  . Vladimir  
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ا ا ّو؛ گیرنود کوه خودد را از درخ وی در هموان نزدیکوی دار بزننودو، تصمیم  یبراه آقاه گدد

 ودا خوددش را د ابکنوچه کسی جرئت  ی  کهینابا یکدیگر بر سر    جروبحثاز  ، پس  یتدرنها

 دهند.دار بزند، ان ظار کشیدن براه آقاه گددو را ترجیح  ی

- ]...[ 

 یم؟کن  چکار خب: والدیمیر -

 جدره به ره.هی  کاره نکنیم. این  م بیا اصالًگاس راگدن:  ن  ی -

 گه.ی  یوالدیمیر:  ن ظر بمدنیم ببینیم اون چ -

 اس راگدن: کی؟ -

 والدیمیر: گددو. -

 اگدن:  کر خدبی است. راس -

 ان ظوار گوددو، در) 2آریمبودانیم چمودر تواب  وی  اً انیم تا وق ی دقیموالدیمیر:  ن ظر  ی  -

 .(36-35 ، صص.1380

هی  ات یاقی بدون   اًکه تمریباین نک ه است  آید  بر ی  سیزیف  ۀا ساناز سخنان کا د در    آنچه

انجوام   است که  ناتدنی جازاتی وصف  گیزند  ۀو ات یاق سیزیف براه ادا  بارزه وجدد ندارد  

بوراه اتو یاق بوه  اه است که بایودآورد. این همان هزینهبراه او به ار غان  یکاره  دادن هی   

 .(195، ص. 1382،  )کا د  رداخ ه تددزندگی پ

تنهوا حمیموت   هاه ایون دو نمایشونا هتخصیت  یطدرکلّبهو    ا براه اس راگدن و والدیمیرا ّ

اه که در روند ان ظار آنها با حضدر پودتزو و الکوی بوه وجودد وقفه دده است.یه دجدد ان ظار ب

هایی کوه در آن مابول تخصویتبه دلیول عودم درک   ،  حال ینبااا  ا ّ؛  است  تدجّهآید جالب   ی

 بوهوگده  یان این چهار نفور تگف رم و چینش تدد. آن کاس ه  ی اهمّیّتکنند از   شارکت  ی

خودد را بوا  3کننود، پودتزویر و اس راگدن از جمالتی کدتاه اس فاده  ییماست: والد  صدرتاین  

 
1. Estragon 

   تده است.ی اکبر علیزاد آورده لع ۀجم، از تردوددر ان ظار گ این خطدط از نمایشنا ه . 2

3. Pozzo 
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که پدتزو آن  2الی از ذهنسیّباره به تکل جریان ه یکنیز ب  1کند و الکی ی   عرّ یجمالتی ادبی  

 گشاید.  نا د، لب به سخن  ی ی  «اندیشیدن»را  

غیور رسومی   هاتخصویتن  ای شهدد است. زبان    عدم یکپارچگی در زبان کا الً  در این اثر

 ی آن وجودد سونّ  ۀدر تید  وگدگفتتدد.  ق را تا ل نمی د ّ  ۀیک  کالم  حال یندرعا  ا ّ  ،است

 ۀالعوات دربوارها قادر به برقراره ارتباط با دیگره و دادن اطّخصیتکدام از تارد، زیرا هی ند

سوت کوه بکوت ا  یایهآورند، یکی دیگر از تویده یوضع خدد نیست. کلماتی که آنها بر زبان  

مه آنها را در جهانی که ارتباط و  کالصاحبان  زدگی  خداهد ان ظار بیهدده و  الل آن  ی  ۀسیلوبه

ریوز از آنها در جایی براه گ  ، ثال عندانبه  به نمایش بگذارد.  ،دردار استترین ارزتی برخاز کم

(، تصومیم 51، ص.  1382  د،دانود )کوا  ی  «آد وی  ر و ن  یلتحل»اه که کا د آغاز آن را  اندیشه

 الکی را انجام دهند:-ورند که بازه پدتزگی ی

 اس راگدن:  ن باید چکار کنم؟ -

 ر: بهم  حش بده!والدیمی -

 پاره.آتیش  [ل ّثبعد از ت ]گدن:  اس را -

 والدیمیر: بدتر از این! -

 اگدن: سدزاکی! سفلیسی!اس ر -

 والدیمیر: بهم بگد  کر کن. -

 .(110، ص. 1380، گددودر ان ظار  )   کر کن خدک!: ]...[ اس راگدن -

د و پایوان ان ظوار بوراه رسد که آنها آگاهانه از این روش براه گذران وقت خودبه نظر  ی 

 گدید: ی  انسان طاغیکا د در   آنچهخال   کنند. براس فاده  ی «گددو»قاه  آ

رویوارویی   ربو  تثکیودنهایی اع راض قهر ان پدچی، در حمیمت، رد خددکشی و    ۀن یج

 .(5، ص. 1374کا د،  )  سکدت جهان است یدسانه  یان پرسش انسان وث 

 
1. Lucky 

2. stream of consciousness 
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خودد نیوز دسوت بوه اقودا ی  بلکه براه تغییور سرندتوت تدان خددکشی ندات ه  تنهانهآنها  

 زنند.نمی

بوا   هاپردهتوک  هاشونا هینمااین اثر    ا  د.فاقی نمیی  اّته  دست آخر  ۀچنین در نمایشنا هم

  خودد بکوت بوه ندتو ه توده و تدسوّ   1هست که در اصل به زبوان  رانسودا  تیچهار تخص

تودن  دشاز خا شیاز انموراض، پو شیپو ۀمه تده است.  حدر داس ان بور لحظوترج  یسیانگل

 هکمود کیورا    در ان ظار گددواگر  اس دار است.    یانیپا  ۀدر لحظ  متیتدن حم  ها و بر الچراغ

گفوت  تدانیپس   م،یری( در نظر بگیواه دیا  کی)بر  هتداوم و پا شار تثییددر    ال یس انسیاگز

 اسوت.  نیشویاثور پ  کیوتراژ  ۀدنبالو  یندعو بوه  یواهو  دیوا   نیتس ن از ا  دست  آخردست  که  

بازه را تنهوا در خوداب آزاده و بازگشت به آغدش طبیعت و عشق  یاهرؤ،  «2م»هَ   ثال عندانهب

و در   ست که با آن  داجه اسوتا  ال  واقعی یخ  پروراند برهایی که او در ذهن  یبیند. ایده ی

واقع، احساس نارضای ی هاه جهان  این احساس عدم تناسب با داده  روینازا.  کندآن زندگی  ی

ه خودبی نیسوت و در آورد. جهان جوااگزیس انس( را با خدد به همراه  ی  اًوجدد )اصطالح  از

 کند: ی  تحملیرقابلغپایان کار،  رد را ناراضی و 

 ۀدانی تد هم روه این کورات را به کار بینداز.  گر نمیکله  :گدیمت.(  ی: )باتدّ[هم]  -

 .(158، ص. 1356، آخردست )  3!اه نداردبدبخ ی چارهکنی؟ این زندگی  ی  یخاک

  خودد او ناه زندگی براه قهر ان پدچی تدسّسیزیف که در آن  ع  ۀبرخال  تمثیل اسطدر

 عنواه زنودگی  چراکهدنیاه جدید جاه به ره نیست  ت آخردسنمایشنا ۀ گیرد، در تکل  ی

دریوا،    انود از جملوه:ثابوت  ی  نهمچناکند و  تغییر نمی  درواقع  چیزی هپدچ است.    درهرحال 

نیسوت.  رگوی سورخدرده و  آسمان و س ارگان. تفاوت در اندیشه و یا  ن  عنوا تودهمی بویش

 است. آنساکنان   عنا تنها  نجی  بی

  عنی پیدا کند؟  …هاه  احر   وقتکی  هم: نکند -

 
1. Fin de partie 

2  . Hamm 

   .نجف دریابندره آورده تده است  ۀاز ترجم  ، دست آخرا ه این خطدط از نمایشن. 3
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یون هوم از آن کدتواه.( اۀ  هاه  ن و تد  عنی پیدا کند! )خند عنی پیدا کند؟ حر   :1کالو  -

 .(143، ص.  1356، دست آخر) مزه بدد!هاه خدتحر 

اه را هبچّاز پنجره به بیورون نگواه کورده و پسور  «کالو»که  او  داس ان، هنگا ی است    ۀنمط

سنگی تکیه داده و به نا  خدد خیوره توده اسوت. ه به تخ هکند که پسربچّعالن  یا  بیند. او ی

 اهمّیّوتن بخوش از نمایشونا ه حوائز  رده است. ای  ه اح مااًلگدید که پسربچّدر پاس   ی  «هم»

ا این آینده از اب دا  ورده ا ّ؛  زندگی و آینده بشر است  ۀو ادا   نماد پدیایی  هپسربچّ  چراکهاست،  

 یآگواه رگنود.  دار رگ    دل در گرو  هاتیتخص  تمامآید.  اره از دست کسی برنمیک  است و

. هرکودام از گوذاردی  شیبه نما را واپسینانسان  ۀدر اند تیو وضع زندی د     اثردر سراسر  

 تداننودیو تناسوب نم  یعودم همواهنگ  لیوا بوه دلس ند، ا ّجا عه ه  کیاز    یبخش  ییبازنما  هاآن

 هتکست انسان  درن در بازساز  ی دربارۀ هم  امیپ  نیهم دات ه باتند. ا  اردر کن  یدرس   ستیز

ایون ا کواره کوه  تنهودر آثارش نشوان دهود.    که بکت سعی داتتاست  به ر    یجا عه و زندگ

  رگ است. هبید دات ن و ا ان ظار کشیدن    ،دتدانند انجام دهنها  یتخصیت

وجدد دارد تا او را از ر و ن بواز دارد،   هزیاش چه چکه در خانه  پرسدیم  کالو از هَ  یوق 

خودد واهی    دیا   اهتیتخص  تددیگد باعث  وگفت  ایو    الدگی. دالدگ«ی: »ددهدیم پاس   هَ

الو را بوه خواطر اوقات، او ک یگاه برد؛ی  شیاست که زبان را پ  یم اغلب کسکنند. هَرا حفظ  

به ارتباط و  کالمه، در عوین  مودان  ازنیدر جایی دیگر نیز،  .کندیاو سرزنش    اب  یعدم همراه

داس ان او را در و  کرده  پدر خدد را از خداب بیدار    تادارد  م را بر این  یهَ،  بس گی و ارتباطهم

 :الحلمدم بشنددازاه دریا ت یک راحت

 دش کند.خداهد گگدید نمیکالو:  ی -

 دم.نبات هم بهش  یهم: آب -

 خداهد.کالو:  سمطی  ی -

 دهم.اش  یمطی به سهم:  -

[]… 

 
1. Clov 
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 دهی؟ام را  ی سمطی نگ: ... -

 که گدش کرده. بعدازآنهم:  -

 خدره؟نگ: قسم  ی -

 آره. هم: -

 نگ: به چی؟ -

 .(156–155، صص. 1356، دست آخر)  خندند[] کث. از ته دل  ی : به تر م.هم -

اسوت،   یشوینما  و  یعویطبغیر  کننودیها اس فاده  که آن  یاست که زبان  نیا   یترا  نیا  ۀجین 

ادا وه  تداننودیکنند که هندز زنوده هسو ند و    هادآوریتا به خدد    کنندیصحبت    هاتیتخص

 .دهند

ن ر و ۀ که کالو، هم را با ترک کردن او تهدید کرده و آ اد  ینباوجددادر ان هاه داس ان نیز،  

در   شابه ایون عمول،رد. خدا  د از جایش تکان نمیپایین  ی ۀ نمایشپرد کهیهنگا تا    تدد ی

رده والدیمیر و اس راگدن تهدید به ترک یکدیگر کو  در ان ظار گددو،  ۀنمایشنا   پایان هر اکت در

خشوی خدرند. ان ظار براه  رگ و یا  نجوی با از جاه خدد تکان نمید، ا ّتدنر  ن  ی  ۀو آ اد

 انسوان طواغیخوال   ی  سرندتو ،  درواقوعنا ه  هاه این دو نمایشست. تخصیتا  آنهااز تمدیر  

نداتو ه و را  گفو ن بوه نفوس خودیش    «آره»هایی که تودان  د. تخصیتنگیرکا د را هد   ی

بل بدانند، به جاه انجام کاره در  سیر خلق  عنا براه یان آن را  مکن است از قکه پا  همچنان

 اههتخصویتتمام گیرند. با پدچی آن کنار آ ده و راهی  خالف را در پیش  یزندگی خدیش  

با ناتدانی و در اندگی زندگی خدد را در ان ظار رسویدن بوه خو  پایوان  دست آخر  در  زده الل 

 در ان ظوار گوددور این ان ظار کوه بوا نمایشونا ۀ  در دست آخ   ثال عندانبه  کنند.زندگی تلف  ی

 یابد:گدنه ادا ه  یتکل گر  ه است، این

 کنار!م  کند( بیا بازه را بگذاریکالو: )ال ماس  ی -

 هم: هرگز! ) کث.(  را بگذار تده تابدتم. -

 کالو: دیگر تابدت نداریم. -

 .(176، ص.  1356، دست آخر) هم: پس بگذار تمام تدد برود! -
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دهد که در آن  ورد بوا یپدچی را تشکیل    ۀآلبر کا د، ا  داد چرخ  ۀ فهدم طغیان، در اندیش

 ازاینیشپوپوردازد. دچی و خلق  عنا  یپ هاه ضمنی بشره به  بارزه علیهتشخیص  حدودیت

  ه و با قطع دیگره است که در آن  رد باید پدچی وجدده خدیش را کا ل پذیر  ۀ فهدم، گزار

ر نوودع نیووروه   ووا یزیکی و  وواده بووه آزاده  طلووق دسووت یابوود. ایوون چرخووه د ا یوود از هوور

دان پوذیرش کا ول تو  تنهانوهها در آن  تخصویت  کوهییازآنجاهاه بکت ناقص است،  نمایشنا ه

ی به تخص )آقاه گددو( و یا چیز ) رگ( دیگوره بوراه رهوایی از دات ه، بلکه ح ّنپدچی را  

 گدید:د دربارۀ این قطع ا ید از خدایان چنین  یکا اند.  خدد ا ید بس ه  هاهبدبخ ی

. سرندتت او،   علوق بوه خودد اوسوت. آنجاستدش سیزیف  خدتی خا ۀ  [ هم…]

کنود، خودیش را نظواره  ی  ۀطدر انسان پودچ، وق وی توکنجهمین.  سنگ  ال اوستتخ ه

 پاداش پیوروزه اسوت.اینها … سازدتما ی اتخاص  درد پرس ش خدیش را خا دش  ی

ره« و گدیود: »آبدون سایه وجدد نودارد. بایود توب را توناخت. انسوان پودچ  ی  آ  اب

 ؛ وآ ودزد یا  ترین طورز و واداره را بوه  وسیزیف عالی…  کدتش او قطع نخداهد تد

 .(199-198، صص.  1382،  )کا د  کندها را  یسنگخدایان را انکار کرده، تخ ه

 حرکوتبی و ثابوت روز ره زندگی  ان درکنند. آنه را انکار نمیچیز  بکت  هاها تخصیتا ّ

 ایون  بوه  و  کننود ی  عبودر  زندگی  از  اه جمدعه  هاهکنش  « ضحکۀ»  از  آنها.  اندکرده  گیر  ابده

هاه تخصیت.  دهندنمی  انجام  کاره  هی   است،  نهایی  راه  رار  یک   رگ بددن  ا ید  در  که  دلیل

 .ببیننود  خدیش را  زندگی  از  دیدهطلدع  صل ج  تداننده نمیگاسایه هس ند و هی   ،تما اً  ،بکت

 کند.و با  رگ  عنا پیدا  یها تنها در گرو  رگ است  آنسرندتت  

 گیری نتیجهبحث و  . 5

بسویاره بور ندیسوندگان   تثثیر یلسد  اگزیس انسیالیست در قرن بیس م،  ک  عندان یکا د به  آلبر

 ۀرسال ی انسان را در  بنیادین هس  ابله با پدچیپس از جنگ جهانی دوم دات ه است. کا د راه  م
لین قدم در این راه، اوّ  (.1954کند )کا د،   ی  عرّ ی آزاده و رسیدن به خددآگاهی    انسان طاغی

ست که تنها حمیمت پیش روه زندگی انسان هموان اباور به این  سئله    و  پذیر  ن پدچی جهان
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)کوا د،   «دانوداهی  ین پدچی و رسیدن به خددآگوهنر را تنها راه  رار از ای»  ست. اوا  «زندگی»

هاه کوا د اه  ورارو و در تنواقض بوا اندیشوهئلهتاهد  سوآثار بکت  در  ا  ا ّ؛  (226، ص.  1954

، هیکپارچوساخ ار  اقد ندت ۀ سا دئل بکت  دست آخرو     ظار گددواندر  هاه  هس یم. نمایشنا ه

  ودنآ  یودپدایون ا ور خودد باعوث  ند کوه  هس   هد مندگدهاه  وآغاز و پایان  شخص و گفت

کا د انسانی است که به تموام   طاغی از نظرد.  تد ی  «ییطغیان کا د»  ۀخدانش جدیده از  سئل

اه کوه گدید و بوه آینودهخدیش ساخ ه »نه«  ی دۀهاه پیش از خدد و آنچه ذهن او را برارزش

بوه درد  انسان طاغی کا د(. 1954)کا د،  گدیداندازهاه تازه »آره«  یدر پیش رو دارد و چشم

 هرویوو هموداره ن  ندینشوینم  ههرگز از پوا»ا او  ا ّ؛  و رن  جهان و س م حاکم بر آن آگاه است

بوه کوار  یزنودگ یو آتوف گ یی عنوایب هیوعلو تدرش  یپدچ نیبه ا سا ان دادن هخدد را برا

 هرأ د نیوز  آثار بکت به  لسفۀ کاهاه  تخصیت.  (73، ص.  1392  ان،یو صا   یی)رضا  «ردیگی 

ی بلکوه ح ّو تودان خددکشوی نداتو ه تنهانهگدید کا د  ی  آنچهبرخال     دهند و نفی نشان  ی

ریچوارد ال  آرایی اسوت کوه رخاین گزاره بزنند.  زندگی خدد دست به اقدا ی نمی  ۀبراه ادا 

کوار  در  لسفۀ کا د، انسوان هنور را بوهدهد که  گدید. او تدضیح  یکمبر دربارۀ  لسفۀ کا د  ی

هان اسو فاده اه حائل در  مابل پدچی جه پرده ثابهجعلی ساخ ه و از آن به  گیرد تا  عناهاه ی

که  نصودره  طدرهمانا ا ّ؛ (6002، 1هاه حاد وضعیت انسان گمراه نشدد )کمبرتا در جنبه  کند

بوه   هموداره روسو یز و در نمود وضوعیت  آثوار او را انساندر تحلیل خدد از بکت  ( نیز  1400)

 آثوار بکوت از  سعی تد تا بوه جنبوۀ تاریوکدر طدل این  ماله    ،کندی   نابدده بشره تدصیف

خودد آن  یوهکنود توا از هنور علو  لسفۀ کا دیی پرداخت. بکت هموداره سوعی  یحیث هنره 

و نموایش  (،1400هایش بوا اتویا سواکن ) نصودره،  ثالً با برابرسازه تخصویت  .اس فاده کند

هایی  ثابۀ سودژهآنان به  است.عی جهان در تناقض  هاه واقاز هس ی با دادهتان  درک  کسانی که

 دجواینه ا که هد  آن  نمش دارند  یکال   یو اخ گ  هوجدد  یفیبالتکل  یندع  یینمادر باز نفعل  

، والدیمیر و اس راگدن در ان ظار یوک  ثال عندانبه.  استو زندگی  ارتباط بلکه تنها اتال  وقت  

نیز تورای  بوه هموین  نودال  دست آخرکنند. در  و رن  زندگی را تحمل  ی  ناجی همداره درد

سور ه  و کالو نیز تمام آثار زندگی را نابدد کرده و عاجزانه در ان ظار  رگ ب  که هم  آنجااست تا  

 
1. Camber 



در حال چاپ                       طالعات زبان و ترجمه                                                                                              26   

 

هوا تموام آنهاه بکت تما اً با تعریوف کوا د از انسوان پودچ تفواوت دارنود،  برند. تخصیت ی

سازند. این در حالی است که به نمیضه بدل  یال  گراه  عّدر باب پدچ  ات  لسفی کا د را رضیّ

پذیرنود و بوا نشواطی دربارۀ بیهددگی زنودگی آگواهی یا  وه، آن را  یدیی  هاه پدچ کا انسان

 نیوبر ا  ییدهتثهر   ُ  زی( ن2014)  1تد اس  ههاگف هکنند.  براه ادا ۀ زندگی تالش  ی  ازپیششیب

 هیوعل  هااسولحه  ۀ ثابوکوه هنور را به  کندیبزرگ خطاب    ها هنر ندکه بکت ر  آنجاعاست.   دّ

 دجودد تودکه   تیواو را بوا واقع»انسوان را از او سولب و    یددآگاهخددش اس فاده کرده تا خ

بخوش تدانود هنور  ی از نظور بکوتگفوت تودان بنابراین  ی؛ (36، ص. 2014  س، ا)تد  «دینما

زندگی   ۀا ا ر آ رینش و ادا که ب  آنجاتا  را  ابسدرد    پدچ وه جهان  بزرگی از قلمرو اس بدادگدنه

 .ددتخدد  یقدانین  هنر خدد  حلی براه نمض  عرصۀ   ه وداتدد، تشکیل د رتب   ی

 نامهکتاب

 (2010  ینشر نسخه اصل  ی)تار.  نگاه  .،   رجم(زادهحسین .ه) ابسدرد در تئاتر(.  1397) .ابددرهم، ن

 . نشر  رکز.ندتت سارتر که  ی(.  1383احمده، ب. )

نشوور    ی)تووارارات ک اب آ ووه.   ش. ان،   رجمان( اییو  .کالن ره و م  .م)  زوردتئاتر اب  .(1388)  .اسلین، م

 (1969 ینسخه اصل

 (1999  ینشر نسخه اصل   یتارد. ). نشر ن،   رجم(خاکباز .ا)  لسفه  الل  (.1396اسدندسن، ل. )

ۀ نا وو پایان)  ا انسووان طوواغیاز وراه ا سووانه سوویزیف توو   بررسووی اندیشووه کووا د (.  1394ا،  . )نیا خمی

 .. دانشگاه تبریز(کارتناسی ارتد شدۀن ن شر

هاه ابووزورد بووا تکیووه بوور آثووار هنا وو هاه اگزیس انسیالیسوو ی نمایش ایهبررسی بن(.  1392برنگی، س. )
. دانشووگاه آزاد (رتوودکارتناسووی اشدۀ  ن ن شر  ۀنا انیپا)  یدنسکد، هارولد پین ر  سا دئل بکت، اوژن

 . ی واحد تهران  رکزهاسال

ان شووارات .  (؛ جلوود اول،   وورجمبنوودرهدریا  .ن)  آخووردر ان ظووار گووددو و دسووت  .  (1356بکت، س. )

 (1953 یاصل نشر نسخه   یتار)   رانکلین.

 اکووان.     وورجم(.  ،علیووزاد  .ا  .ع)  راهمه  هالم   کیو    ت کب  لدئا ددو/ سظار گ  در ان(.  1380).  بکت، س

 (1953 ینشر نسخه اصل   یتار)
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شدۀ ن ن شر  ۀنا انیپا)  گددوه سا دئل بکت ن ظار  بحران تناخت در در ا(.  1392جعفره لنگروده، ن.)

 شگاه گیالن.دان .(کارتناسی ارتد

تئددور آدورنوود   ههاا ت یاس رهدر آثار سا دئل بکت براس  ریتفس  ه(.  عما1392م. )  ر رد،یت  انیمیرح

 .50-35، 6، هنر  هایمیک . ههنر ریبر تفس  ی بن

پووژوهش . ویکرد آلبر کا د به  عناه زنوودگیی بر ر طالعه و تث ل (.1392ی، ق.، و صا یان، م،  . )رضای
 https://doi.org/10.22059/jor.2013.52041. 77-63(،  2)81  ،جهانادبیات  عاصر 

ظار گددو و بووازه هاه سا دئل بکت: در ان ثیرات دو جنگ جهانی بر نمایشنا هتا(.  1396سرداره، ع. )
 ندر. ه پیامدانشگا .(کارتناسی ارتدشدۀ ن ن شر  ۀنا انیپا) آخر

 طالعووات زبووان و   .خدانشووی  ارکسیسوو ی  (. نمایشنا ه داس ان باغ وحووش:1398ر. )  ،عسکرزاده طرقبه

  /lts.v52i3.731551https://doi.org/0.22067. 131-113(،  4)52 ،ترجمه

 طالعات ت. در اندیشه آلبر کا د و صادق هدای  (. بازتاب  فهدم  رگ8139 . )  ،قادره  .، وم  ،ن ارسیا

  /lts.v52i3https://doi.org/8144310.22067..  120-101 (،3)52 ،ترجمهبان و  ز

 .35-26، 69،  اب صحنهک (. تعهد، آزاده و حمیمت در تئاتر اگزیس انسیالیس ی.  1388)  . خرایی، ه

 (1951 ینشر نسخه اصل   یتار) نشر قطره.  .  رجم(،  طلب ایرانی .م) انسان طاغی(.  1374کا د، آ. )

. نشوور دنیوواه نوود. ،   رجمووان(ا سووره  .ا  و  سووپانلد   .ع  .صدوقی، م  .ع)  سیزیف  ۀا سان(.  1382)  کا د، آ.

 (1942 ینشر نسخه اصل   یتار)

 یصوولنشوور نسووخه ا   یتووار)رز ی.  . نشر خدا،   رجم(بزرگمهر  .م)  ترژان پل سار(.  1350کرنس ن، م. )

1962) 

 (2001  ینشر نسخه اصل   یتار) .  رجم(. نشر ند ،  یمیهیدخ. )   لسفه کا د (. 1386) ر، ر.کمب

. دانشوووونا ه پژوهووووه پژوهشووووکده بوووواقرالعلدم .سوووومیالیس انسیاگز(. 1393ع. ) ،هدربندسوووورایک 

http://pajoohe.ir/__a-37833.aspx 
، نمد ادبی.  ین ساعدههاه غال حسنمایشنا هدم تئاتر پدچی اروپا در  (. واکاوه  فه1390گبانچی، ن. ) 

16(4 ،)126-105.  rg/20.1001.1.20080360.1390.4.16.8.5doi.o/https:/  

 .31-28، 195،  ی رهنگ  هانیک   هینشر(.  بانی اگزیس انسیالیسم.  1381 ردانی ندکنده، م. ح. )

 .صر. نگاه  عا)جلد دوم( لهدر رهگذار باد و نگهبان ال(. 1394).  لکیان، م

ر نمایشوونا ه بووازه ءگرا دتناسی توویل بکت و ظهدر تیءگرایی: هس یسا دئ  (.1400ش. )  ،نصدره 

. 88-16، (2)54 ، طالعوووووووووات زبوووووووووان و ترجموووووووووه. بووووووووودون کوووووووووالم

10.22067/lts.v54i2.88644https://doi.org/ 
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 نسووخه  نشوور   یتار).  (. آگاه5ت  ،   رجم؛ ویراسآتدره  .د)  چنین گفت زرتشت (.  1352نیچه،  . و. )
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