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Narratology is a discipline that undertakes the task of analyzing the techniques and narrative 

structures of a narrative text which is presented as a report of interconnected incidents in an 

artistic form. Narratological study of a narrative text such as Samuel Beckett’s Waiting for 

Godot, with its different religious, mythological, philosophical and psychological aspects, 

provides new perspectives for the readers. Also, with a structural analysis of this play and 

understanding its narrative functions, one can reach a better understanding of its themes. 

The uncertainty of meaning in Waiting for Godot is one of the significant characteristics of 

this play which makes various readings possible for the reader. Therefore, by using a 

descriptive analytical methodology and drawing upon Roland Barthes’ theory of narrative 

codes, this study tries to analyze the play in order to show the open and manifold quality of 

different meanings in this play; in other words, it examines whether the text of Waiting for 

Godot is a scriptible (“writerly”) text or a lisible (“readerly”) text   a closed text, turning the 

reader into a mere consumer. Also, the narrative functions of the text as well as its 

implications and hidden meanings are analyzed to gain a better understanding of the hidden 

concepts. The findings of this research reveal that, 1) the text of the play Waiting for Godot 

has an adaptable structure to Barthes’ theory of narrative codes; as such, in some occasions, 

Barthes’ critical patterns about the excessive stillness or lack of movement of the actors 

challenge the text of the play on its aesthetic foundation and provide a deeper understanding 

of the two characters, the “half crazy” and the “half philosopher”. 2) By creating multiple 

oppositions and by using the genre of absurd theater, Beckett has managed to create 

relationships between the characters in their dialogues, through which he successfully 

conveys his religious and philosophical ideas to the readers. 3) This play is a writerly text 

and has multiple meanings which are reproduced by the reader and eventually lead the 

readers toward a better understanding of its hidden themes and beauties. 
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  ها:واژهکلید

روالن  ،ییساختارگرا ،یتشناسیروا

بارت، ساموئل بکت، در انتظار 

 ،یمتن نوشتن ،یگودو، متن خواندن

 رمزگان.

را  یدینگاه جد ییمتون روا  ی تشناسانهیروا ی. بررسپردازدیم ییمتون روا ییروا یساختارها لیبه تحل یتشناسیروا

رمزگان   ی هیّبر کاربست نظر یمبتن یلیتحل  یفیتوص  ی وهی. در پژوهش حاضر به شکندیم ادجیخوانندگان ا یبرا

گردد تا نشان داده شود که چه اندازه  لیگودو تحل تظاردر ان  ی شنامهیساختار نما شودیکوشش م«  روالن بارت»

پنهان متن مورد  یداللتها و معان ،ییوار یکارکردها نیمختلف در آن وجود دارد. همچن یباز و متکثّر از معان یتیّفیک

 نمت دهدینشان م قیتحق نیا یافتههای. دیآن به دست آ  ینهفته  میاز مفاه یتا درک بهتر ردیگیپژوهش قرار م

 یاز موارد الگوها یرمزگان بارت را دارد؛ چنان که در پارها  ی هیّقابل انطباق با نظر یمذکور ساختار  ی شنامهینما

به  شناسانهییبایز یرساختیرا در ز شنامهیمتن نما گران،یعدم تحرّک باز ایاز حد و  شیسکون ب رامونیبارت پ  ینقّادانه 

اثر  نیدر ا «لسوفیمهفین»و  «وانهیمهدین» تیّدو شخص رامونیشتر پیامر باعث شناخت ب نیکه ا کشدیچالش م

 جادیا استفاده از سبک ابزورد  توانسته است با افراوان و ب یمتن، با ساخت تقابلها نیا یالوگهای. بکت در دگرددیم

 نیالقا کند. ا نندگانبه خوا یخود را به خوب یو فلسف ینید میمفاه گر،یکدیبا  شنامهینما یتهایّشخص انیم ییارتباطها

هتر سبب درک ب ت،یو در نها رسدیم دیتکثّر معنا که توسّط خواننده به بازتول یو دارا یاست نوشتن یمتن شنامهینما

 .شودیخوانندگان م ینهان در متن آن برا یهاییباینهفته و ز میمفاه

, 2, 27معاصر جهان اتیادب پژوهش. "رمزگان روالن بارت یّةنظر یبر مبنا« در انتظار گودو» ةشنامینما ییروا لیتحل". یخان یاکرم صف ;دیام  فر یوحدان :استناد

1401 ,870- 897. 
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 مقدّمه   .1

حاکم برر   هاینظام ،ییروا یژانرها  یدرباره  یاز اصول کلّ ایمجموعه ،شناسیتیروا دانشِ
اسرت کره    نیر ا تیر روا یّةهدف نظر» ی(. به طور کل149ّ کیاست )مکار رنگیو ساختار پ تیروا
 هرای یژگر یکند و نشان بدهد کره چگونره و   فیرا توص تیروا یسخن باتیو ترک رهامتغیّ ها،ثابت

از  یاریبسر  رو،نیر (. از ا76 ی)حررّ  «وندنرد پییم گریکدیبه  ینظر یدر بطن الگوها ییمتون روا
پردازان، از  هیپژوهشگران و نظر»اذعان دارند، چنانکه  یدر آثار ادب تیروا تیّبه اهم یمنتقدان ادب

)وبسرتر  « انرد  دانسرته  یو داسرتان  یشیاصل متون نما نترییادیا بنر تیزمان ارسطو تاکنون، روا
شناخت » رایاست. ز ازمندیو شناخت آن ن تیبه روا یدرک متون ادب یمخاطب برا ن،ی(. بنابرا79
هردف   رو،نیر (. از ا92)همران   «کنرد یم یاری یما را در فهم متون ادب ت،یکارکرد روا هایوهیش
 یچرارچو  نظرر   کیر روالن بارت به عنروان   یمتن لیتحل کردیپژوهش حاضر، کاربرد رو یاصل

موجرود در   تیدر انتظار گودو است تا نشان داده شود که روا  ی شنامهینما یبررس یروشمند، برا
 نیری پرژوهش، تع  نیر ا گرر ی. هردف د پردازدیمختلف م یمعان دیتا چه اندازه به تول شنامهینما نیا

مذکور است تا مشخّص گردد که خواننده   ی شنامهیدن متن نمابو سایمقدار تکثّر معنا، خوانا و نو
رمزگران    ی هیّر نظر تیّر قابل زانیم نیهمچن کننده؟دیفعّال و تول ای و است کنندهمنفعل و مصرف
یصورت م یرمزگان لیدر قالب تحل لینوع از تحل نی. ادیازمایب ییمتن روا نیا لیبارت را در تحل

 رمزگران : از عبارتنرد  هرا رمزگران  نایر . انرد شده بندیمیبارت تقس یکه در پنج دسته از سو ردگی
 هرای رفرت یکه مرتبط با پ یمتن هستند، رمزگان کنش یمعمّاها یکه در پ ییمعمّا ای یکینوتهرم
 ایر  فرهنگری  رمزگران  اسرت،  مرتن درون ییدوترا  هرای که در تقابل نیاست، رمزگان نماد تیروا

 یکه به دنبال واحردها  یدال ایو رمزگان معناشناسانه  باشدیکه راه ارجاع متن به خارج م یارجاع
معنرا   میترا بفهمر   کندیبه ما کمک م کردیرو نی. اگرددیآن م یضمن یو معان ییمعنا  ی نهیکم

در انتظرار گرودو فررّار      ی شنامهینما هاییژگیو نتری. از برجستهشودیچگونه در متن پراکنده م
 رو،نیر . از اردگیر یرا بره خرود نمر    یفیو تعر ستین یر آن قطعد زیچ چیبودن متن آن است که ه

و تکثّرر   دیر رمزگان بارت که اعتقاد بره بازتول   ی هیّدر پژوهش حاضر با استفاده از نظر اننگارندگ
را در چرارچو    شرنامه ینما نیر ا تروان یم اینکته هستند که آ نیا یمعنا در متن دارد، در جستجو

« بکرت » تِیر روا یایر متعدّد به دن هایاز مدخل شودیتا چه اندازه م بارت قرارداد؟ و هایرمزگان
  یدر انتظار گودو نوشرته    ی شنامهینما یوارد شد. حاصل بررس زد،گرییم زین تیاز روا یحتّ که
 یو روانشناخت یفلسف ،ایاسطوره ،یمختلف مذهب های( که جنبه1906  1989« ) ساموئل بکت»



 873                                                 رمزگان روالن بارت  ی هیّنظر یدر انتظار گودو بر مبنا  ی شنامهینما ییروا ليتحل

 

 

 

 شرنامه ینما نیا یساختار لیتحل نی. همچنکندیم جادیخوانندگان ا یبرا را یدیرا دارند، نگاه جد
موجرود در   میاز مفراه  بهتری درک بارت، رمزگان آن بر اساس پنج ییروا یو شناختن کارکردها

خاص  هاییژگیاز و یکیدر انتظار گودو   ی شنامهینبودن معنا در نما ی. قطعدهدیآن را نشان م
 .کندیخوانندگان فراهم م یرا برا یمتعدّد هایو خوانش دآییاثر به شمار م نیا
 است: ریز هایپاسخ پرسش افتنی وجویحاضر در جست پژوهش: قیسؤاالت تحق  

  ؟ینوشتن ای ردگییقرار م یخواندن هایدر انتظار گودو در شمار متن  -الف
 دایر به معنا دست پ توانیمندارد،  یسرانجام ای افتدینم یاتّفاق چیکه ه یچگونه در متن  - 
 کرد؟ 

از متن سرردر   گرید یو گروه برندیاز آن لذّت م یگروه شنامه،ینما نیچرا در خوانش ا  -ج
  کنند؟یو با آن ارتباط برقرار نم آورندینم

بر کاربسرت   یمبتن یلیتحل  یفیتوص  ی وهیحاضر به ش پژوهش: قیتحق  ی نهیشیروش و پ 
. در دهرد یقرار م لیدر انتظار گودو را مورد تحل  ی شنامهی، نما«الن بارترو»رمزگان   ی هیّنظر
اسرت،   افتره یاز مقاالت کره نگرارش    یروالن بارت، برخ  ی هیّنظر یبر مبنا قیتحق  ی نهیشیپ

رمزگران   شناسری زبان کردیبا رو یمعنو یمثنو ریو ش رانینخجداستان  ییروا لیتحل»عبارتند از: 
 تیر که روا دهدیپژوهش نشان م نی(، حاصل ا1388سپرهم و همکاران )پژوهش ا« روالن بارت

کره از کراربرد    هاییبلکه با توجّه به داده ست،ین یمتن صرفاً خواندن کیتنها  «ریو ش رانینخج»
 نیدارد. همچنر  یمتن نوشتن یبرا یکامالً مناسب تیّرمزگان بر آن به دست آمده، ظرف  ی هیّنظر
کرده  لیباز و متکثّر تبد یآن را به متن تیداستان، روا نیدر ا یراو یتگریخاص روا یها یژگیو

سرالخورده اثرر    یمالقات بانو  ی شنامهینما ییروا لی: تحلتیروا یساختار لیکاربرد تحل»است. 
از  یرگیر ( برا بهرره  1388) یئینگرارش صرف  « روالن برارت  دگاهیبر د هیدورنمات با تک شیدریفر
 هیر مرذکور پرداختره شرده و ال     ی شنامهینما هایش کارکرد و کنشروالن بارت به کاو کردیرو
 یمتردولوژ  یو معرّفر  حیتوضر »پنهان آن آشکار شده است.  معانی و هاداللت ت،یروا نیریز یها

 شیدریر ها اثر فر کدانیزیف  ی شنامهیاز نما یملع  یروالن بارت با نمونه   ی گانهرمزگان پنج
بارت پرداختره  ةپنجگان هایرمزگان ی( که به معرّف1390)یالمو س یئیصف  ینوشته « دورنمات

  ی شرنامه ینما یری روا لتحلیر ». اندمورد بحث استخراج کرده  ی شنامهیاز نما زین شواهدی و اند
 یبه معرّفر  شتری( ب1397مقدّم ) یدالور ةنوشت« روالن بارت دگاهیبر د هیبا تک کمیو  ستیشب ب
سطوح سره  ،یبارت پرداخته شده و در بخش مختصر تیدر نها و ماسیپراپ، گر ییروا یالگوها
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 یمذکور مورد بررسر   ی شنامهی( مطرح شده توسّط بارت در نماتروای و ها)کارکردها، کنش گانة
 یبرر مبنرا   لوسیسرخ یاثر آ انیرانیا ةشنامینما ییروا لیتحل» ةدر مقال نیقرار گرفته است. همچن

روالن بارت   ی هیّ(، نظر1398) یحصار یو کجان ییپاشانگارش « روالن بارت یساختار دگاهید
لیر به کار گرفته شده است. تاکنون نقرد و تحل  انیرانیا  ی شنامهینما ییساختار روا یواکاو یبرا
 هرا آن انیر انتظار گودو شده است که در م رد  ی شنامهیاز جمله نما« بکت»بر آثار  یاریبس های
 د: اشاره نمو توانیپژوهش م نچندی به

و آثار سراموئل بکرت    شهیبه اند یذلّت درآمد تیآلوارز ، روا  یمانند بکت نوشته  هاییکتا 
و آثار ساموئل بکرت   یدر با  زندگ یو کبوترها: مجموعه مقاالت انتقاد زانیاثر مک دونالد ؛ پارت

« بکرت و چشرم بره راه گرودو    » هرای و مقالره   ویبد  یدر با  بکت نوشته  ،یمحمّد یاثر حاج
ادامره داد و   دیادامه داد، با توانیکه نم ییایکه در دن پردازدیموضوع م نیمسک (، به ا یابی)کام

عدالتییرا همراه با ب یزندگ نای آوراضطرا  و کنندهکسل هایتیّ. او فقط موقعستیبکت پوچ ن
  ی شرنامه یمادو ن رامرون یپ یپژوهش». دهدمی نشان...  و هاتهمت ها،دروغ دردها، و هاجنگ ها،

 نکره یا کنرد؛ یمر  انیر را ب ییمقالره تنهرا   نیر (، ا یو رهبر ی)پرتو «یباز انیدر انتظار گودو و پا
سدّ  هاتیّناقص شخص هایجسم ستند،یارتباط با همنوع خود ن یقادر به برقرار یبکت یکاراکترها

: درد، رنرج و ... را  رینظ ییها تیّواقع کند،یم انیرا بکت با زبان طنز ب هایروزمرگ نیو ا شوندیم
تیّبرا شخصر   یشابوریعطّار ن رالطیمنطق هایتیّشخص یقیتطب  ی سهیمقا». کشدیم ریبه تصو
مقاله  نی(، در ا یدیخراشاد و شه ی)خسرو« در انتظار گودو اثر ساموئل بکت  ی شنامهینما های

 ینباشرد، افرراد   ایزهیر نگ. اگر اشودیم یپرداخته شده که باعث رونق زندگ زهیبه بحث وجود انگ
است و پرنردگان عطّرار نسربت بره      گردی هم مثل روزها و اندبکت فقط زنده هایتیّمانند شخص

 یریو نص یدری)ح« فهم در انتظار گودو»در  نی. همچنترندکیبه انسان نزد یبکت هایتیّشخص
گرودو   ظرار در انت  ی شرنامه ینما یبره بررسر   ژکیر ژ ژهیالکان و به و د،ی(، بر اساس تفکرات فرو
و آن را در شمار  انددهیمذکور به چالش کش  ی شنامهینما  یرا درباره  ژکیپرداخته شده و نظر ژ

متون  لیتحل یروالن بارت برا  یرمزگان پنجگانه  کردیاند. هرچند که رومدرن دانستهآثار پست
کره   ییتا جا هاژوهشپ نیا یهاافتهیو  کردیبه رو یمختلف به کار گرفته شده، امّا با نگاه ییروا

 شناسری تیروا  ی نهیدر زم مستقلّی پژوهش تاکنون اند،حاضر جستجو کرده  ینگارندگان مقاله 
پرژوهش در   نیر ا رو،نیدر انتظار گودو انجام نشده است. از ا  ی شنامهینما یمذکور رو کردیبا رو

روالن برارت، بره    یعرّفه ضمن م. در ادامدآییبه حسا  م نهیزم نای در هاپژوهش نیشمار نخست
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در انتظار   ی شنامهیو سپس نما شودیاشاره م زین یمطرح شده توسّط و ةپنجگان های«رمزگان»
 .گرددیم لیپنج رمزگان بارت نقد و تحل یگودو بر مبنا

  یبحث و بررس  .2

  ینره  پراک ، در خا  دیر در جمعه ع 1906 لیبکت، آور یبارکل ساموئل: بکت یساموئل بارکل 
فرزند خانواده بود  نترینسبتاً مرفّه متولّد شد. او کوچک ای، در خانواده نیواقع در دوبل اشیاجداد

در  یرگیر چشرم  شررفت یبرود. آنقردر پ   منردی پژوهشگر و عالقه ی(. بکت دانشجو12)استراترن 
در  یتر ینیرت  ی زهیجا نی، معتبرتر شنیفاند هیمطالعاتش داشت که در سال سوم دانشگاه از بورس

گذاشرتند؛ مثرل    ریاو ترثث  یدانشرگاه  شرفتیدر پ یاریبرخوردار شد. عوامل بس سانس،یل  یدوره 
بکرت آثرار دانتره ،       ی شهیدر مدارس. در افکار و اند یدانشگاه بعد از نظام آموزش اجبار یآزاد

بود که باعث  یعسرشار از مناب نیدوبل نیگذاشت. همچن ریتثث    نریآپول ومیو گ  لتونی، م ریشکسپ
جونو و طراووس    شیو در نما کردیتئاتر تماشا م ای. او به طور حرفهشدیبکت م یفکر شرفتیپ

صرامت   هرای یکمرد  دنیر د یحضرور داشرت و بررا     یسر یو گاوآهن و ستارگان  اثر شون او ک
 نترری از مهرم  یکر ی(. 28 – 29 یمحمّرد  ی)حاج رفتیم نمایسبه   نیچاپل یو چارل تونیباسترک

برود کره بره طررز       سیجرو  مرز یگذاشت، بدون شک ج یژرف ریبکت تثث یکه در زندگ یشخاصا
 یلر یبرود، امّرا خ   سیجو یسندگینو ریاهل علم بود. هر چند بکت تحت تثث آوریو شگفت بیعج

راه خرود را جردا کررد و چرون      رونیر ا ازکنرد.   دیتقل سیاز سبک جو تواندیزود متوجّه شد که نم
 یایر او از دن هرای تیّبکرت، شخصر   یسرندگ ینو شررفت یمتفاوت بود با پ گریکدی با هاآن قیعال
آثرار   جردّی  نقرد (. 32 – 34شد )همران   یشتریب تیّاهم یدارا یدور شدند و جهان ذهن یکیزیف

  ویپرسپکت  یدر مجله  بکتاز  اینامهژهیو 1959کوهن  در سال  یشروع شد که روب یبکت زمان
 ییکررد. در نقردها   یمعرّف سیانگل اتیشاخص در ادب یت را هنرمندبک نامه،ژهیو نیمنتشر کرد. ا

و او را نه فقط برا   دنددییم کینزد یآثار او را به جهان فلسف گرفت،یکه در مورد بکت صورت م
،  نیتگنشرتا ی، و رکگرور ی ی، کر  رماننرد: شروپنهاو   یلسروفان یاز ف یبلکه با آثار  سمیالیستانسیاگز

نوبل به بکت تعلّرق    ی زهیجا 1969در سال  تی(. در نها187)همان  دانستندیدکارت ، مرتبط م
 نیرا هم ب زهیاز دوستانش را فرستاد و پول آن جا یکینرفت و  زهیگرفتن جا یگرفت، خودش برا

 (. 79کرد )همان  میبودند، تقس ازمندیکه ن یدوستان

در ناکجرا برا    انیر نه و عربره ایجادّه ش،ینما نیا  ی صحنه: در انتظار گودو  ی شنامهینما 
 نیر . ادآیر ینم چوقتیهستند که ه« گودو»خاک، درخت و دو ولگرد که سر قرار، منتظر  ایپشته
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از  یکر یبره   لیبکرت، تبرد    یاجراشرده    ی شرنامه ینما ناوّلی  ی هیراپییخلوت و ب  یصحنه  
قرن  شینما  یصه باالتر رفت و به عنوان مشخّ زین نیاز ا یمدرن شد؛ حتّ شینما هایمشخّصه

 فیر ندارد و به قول خود بکت همرواره از تعر  یمحکم هایهیپا شنامهینما نیشناخته شد. ا ستمیب
و اسرتراگون     ریموالدی کههمچنان رسد؛ینم یقیدق یدست مخاطب به معنا چگاهی. هکندیفرارم

مانند  گریتئاتر د یایندر انتظار گودو د  ی شنامهینما اب(. 61 – 62)مک دونالد  رسندیبه گودو نم
 ادی ستمیقرن ب  ی شنامهینما نتریبه عنوان مهم شنامهینما نیاز ا نیاز مفسّر یاریسابق نشد. بس
در  یفرهنگر  گراه یجا یدارا یکه نام بکت را پرآوازه کررد و او را بره شخصر    ایشنامهیکردند. نما

آن در  یاست که بحث اصرل  کمدی – یتراژد کی(. در انتظار گودو، 64جهان مبدّل کرد )همان 
هروده یعبرث و ب  هایتیّنه معنا. موقع پردازدیو فضا م طیشرا ت،یّمعنا است و بر موقع ا یمورد غ
با سرکوت و   یاز طرف شنامهینما نی(. در ا57)استراترن  آوریاست و هم شاد زانگیکه هم غم ای

وجود ندارد. همرانطور کره خرود    گفتن  یبرا یزیچ م،هستی رومدام روبه یبا حرّاف گر،ید یاز طرف
که با آن  یزیچ چیکردن وجود ندارد، ه انیب یبرا یزیچ چیه گریکه د انیب نیا»: دگوییبکت م
به  یلیم چیکردن، ه انیب یبرا یقدرت چیکرد، ه انیکه از آن بتوان ب یزیچ چیکرد، ه انیبتوان ب

 (. 123)بکت « کردن انیکردن، همراه با اجبار به ب انیب

 یو فرهنگ یادب  یبرجسته  پردازانهیّاز نظر یکی( 1915   1980بارت ) روالن: ن بارتروال
 ،ییپساسراختارگرا  ،ییسراختارگرا  ،شناسری : نشانهرینظ هاییشیمعاصر فرانسه است. آثار او بر گرا

 یرسرم  یبره آکرادم   1976در سرال   یگذاشرت. و  رتثثی کاوانهروان یو نقد ادب یمطالعات فرهنگ
(. 13 15در کولژ دوفرانس  را به دست گرفرت )آلرن     «یادب شناسینشانه» یرفت و کرسفرانسه 

زبان باشرد، زبران    اشمشغولیاست که دغدغه و دل یکس سندهیدارد: نو یفیتعر سندهیبارت از نو
کره خرود او ارائره     یفیتعر نی( با ا46، 1966)بارت  ییبایو ز لهیخالق عمق نه صرفاً وس تیبه غا

زبران   توانرد یم ماریب کیمعتقد بود که: مانند  نیهمچن ی. ودینام سندهیرا نو تبار توانیکرده، م
را خود انجرام دهرد و    یکه کار خواستیخالق بود و م ایسندهی( .او نو164، 1975)بارت ندیرا بب

ینمر  یرا بررسر  یدیتول یمحصول»صحبت کند. در واقع  یزیفقط در مورد چ نکهیفعّال باشد نه ا
است کره برا    پردازیهیّ(. روالن بارت نظر212 ی)به نقل از احمد «کردیم دیتول یزیخود چ ،کرد
 «محرور مرتن »و « محرور  مؤلّف» یو سنّت یمیقد هایدگاهید رویروبه« مرگ مؤلّف»  ی هیّنظر
یرا دوباره خلرق مر   یقیهمانطور که نوازنده با هر بار اجرا، قطعات موس یو  ی دهی. به عقستادای
شیشود. او اذعان دارد که خواننده پ یم دهیبا هر بار خوانشِ خواننده، دوباره آفر زین یاثر ادب د؛کن
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 سرنده یخواننده از متن با هردف نو  افتیمتفاوت است. پس در سندهیدارد که با نو ایو عقبه نهزمی
. کنرد یمر  ریفسر خود، متن را ت اتیّجدا وجود دارد. خواننده با تجرب تیّچون دو تا ذهن ست،ین یکی

مرتن   نی(. از نگراه برارت بر   197کنرد )فرالر    نمرایی بارها جلوه تواندیمتن م ات،یّتجرب نیپس با ا
خواننده فقط اطاّلعات الزم را از متن  ،یتفاوت وجود دارد. در متن خواندن یو متن نوشتن یخواندن
خواننده اسرت کره    یشتن. امّا در متن نوردگییصورت نم ایادامه شود،یو متوقّف م کندیکسب م

 یدر متن خواندن نی. همچنکندیم یسیرا بازنو یمتن یحتّ تواند،یکه م ییتا جا کندیمعنا م دیتول
خواننده در مقام کنشرگر قررار    یو خواننده منفعل است، امّا در متن نوشتن ردگییصورت نم یکنش
کنرد   یسر یدوباره بازنو ون را دوباره گوناگو یکند و معناها دیرا تول یبارها متن تواندیو م ردگییم

توسّط خواننده به وحردت   یچندگانگ نی(. در متن، موضوعات چندگانه است که ا67، 1989)بارت 
اسرت و بره    سرنده یو آن نو کندیم یینفر فرمانروا کیتنها  کی. در نقد کالسسندهینه نو رسدیم

تولّرد  »شکسته شود و  سندهیبت نو دیاست که با دهیعق نینشده است. بارت بر ا ایخواننده توجّه
 (.6، 1988)بارت « به انجام برسد سندهیمرگ نو یبه بها دیخواننده، با

معنابخش است. از  هاینظام نشانه دیتول  ی وهیش یبارت بررس شناسینشانه موضوع: رمزگان
 یو منرافع خاصر   قیر بره عال  دیّر کره مق  یخاص فرهنگ هایهمواره در چارچو  تیّواقع ینظر و

و  یاجتمراع  راتییر تغ توانرد یبهترر مر   شناسیکه نشانه یی. از آنجاشودیهستند، ساخته و درک م
و  یخیاز نظرر ترار   کنند،می اشاره هاکه به آن ییکند، عالئم و رمزها لیلو تح هیرا تجز یفرهنگ
م و عالئر  نیر دارد کره ا  دیر نکتره تثک  نیر بر ا شناسینشانه ن،یهستند. بنابرا تیّحائز اهم یفرهنگ

 گرذرد، یمر  شانرامونیو درک آنچه در پ رتفسی هاانسان یو برا آورندیرا به وجود م یرمزها، معن
 .  سازندیفراهم م

بره عالئرق و    یو اجتماع یخیو از نظر تار ستندینظر بارت رمزها و عالئم در جهان ثابت ن از
بری  هرگرز  هرا است کره آن نظر  نی. از اشوندمی محدود اند،شده ناشی هاکه از آن یاهداف خاص

برا   ایر  یمعنر  جادیبا ا شناسینشانه یدارند. به طور کلّ ینقش اساس یمعن دیو در تول ستندین طرف
 (. 184 یاست، سرو کار دارد )نصرت دهیشدن نام داریمعن ندیبارت آن را فرآ نچهآ

 اریبسر  یامرر  شناسیدر نشانه« رمز»که مفهوم  گرددیمشخّص م حاتیتوض نیتوجّه به ا با
و ارتباط برقررار   شوندیمتّصل م گریکدیبا  وقتی هااست. به باور سوسور  نشانه یو اساس یا هیپا
کره در آن موجرود    یبره رمرز   یمینشانه ارتباط مستق یمعنا باشند. معنا دیکه قادر به تول کنندیم

هرر   سرت، ینشانه نبه نام  یزیکه خارج از آن چ آوردمی وجودرا به یدارد. پس رمزگان مرز است،
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اثر بالزاک ، بارت   نی(. در مورد کتا  ساراز221)چندلر  کندیم دایمعنا پ طیآنچه است در آن مح
نام  به کردهخلق یوجود داشته و اثر باشد،یمشخّص، سوژه که همان بالزاک م یدر زمان دگوییم

را دوبراره در   سرنده یدن نوب نکهیوجود داشته که قلم را گرفته. ا یبدن»معتقد است:  ی. ونیساراز
یمتن، خود را از متن جدا مر  دیبازتول ی(. برا72،1393)بارت « مهم است اریبس مینوشتار قرار ده

 یتیّمرالک  چیو هر  شروم یاز آن جدا م گریرا نوشتم د یکه منِ مؤلّف، متن یدارد زمان دهیو عق داند
دارد که باعث نظرم دادن در فهرم    (. از نظر بارت پنج رمزگان وجود73نسبت به آن ندارم )همان 

باعث به وجود آمدن متن و رفرتن بره    «یکیهرمنوت»و  «یکنش»شده است. دو رمزگان  نیساراز
یمر  نرا فهم و تکثّرر مع  لیباعث تکم «یفرهنگ»و  «نینماد» ،«یدال»جلو هستند و سه رمزگان 

 (.  256 سی)کوارد و ال شود

 گان بارتدر انتظار گودو با رمز  ی شنامهینما لیتحل

 گریکرد یبره   واررهیر است کره زنج  یمتنوّع و منظّم هاییتوال یکنش رمزگان: یرمزگان کنش
ماننرد: گرردش، قررار     ینیرا تحت عنراو  یاطّالعات خواند،یرا م یکه متن یمتّصل هستند. هر کس

یپ یکه پراپ  برا هاییبندی(. آن دسته32: 1394)بارت، کندیم آوریجمع رهیمالقات، قتل و غ
کررده   انیر ب یمشخّص هایدر قالب عنوان زیارائه کرده است، بارت ن انهیعام هایدر قصّه هارفت

 هرا رفرت یکارکردهرا و پر   نیر وابسته به ا انهیعام های. قصّهیریاغفال، درگ انت،یخ ،یادیّمثل: ش
 رد،گیر یمندارد و مورد توجّه قرار ن تیّاهم تیّشخص دهند؛یرا شکل م تیگونه، روا نیهستند و ا
(. برارت  98   97:  1394است )آلرن ،  تیّو روان شخص تیّبر شخص دیمدرن تثک یهاامّا در رمان
 : کندیم میرا به سه دسته تقس تینوعِ روا

یبه عنوان شاهد، اتّفاقات داستان را مشاهده م یگاه سد،نوییم« من» ریکه با ضم یراو  1
 را دارد.  یاصل تیّشخص دگاهیقهرمانِ داستان است و د یو گاه کند

و  تیّر . آگراه بره ذهن  کنرد یعمل م زدانچیکلّ است و به عنوان شخص همه یدانا ،یراو  2
 . داندمی را هاآن یرونیاست و هم اعمال ب هاتیّشخص اتیّدرون

 و هرا بره دانسرته   شرود یمحردود مر   یراو تِیر اسرت. روا  تینوع روا نیدتریدسته، جد نیا  3
در   ی شرنامه ی( کره نما 195، 1985هستند )بارت  یراو هاتیّشخص ییگو ها،تشخصیّ اطاّلعات

اسرتراگون،   ر،یر می: والدتیّپرنج شخصر   شنامهینما نیدسته است. در ا نیبه ا کیانتظار گودو، نزد
و اسرتراگون(   ریمی)والد یاصل هایتیّشخص هایکنش شتریو پسر وجود دارد که ب  یپوتزو ، الک

کنش  نتریبتوان گفت مهم دیآن دو شکل گرفته است. شا نیو منفعالنه ب یتکرار هایالوگیبا د
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 نیر . در اافترد یاتّفاق مر  زین یگرید هایانتظار، کنش نیاست که در خالل ا دنکشی انتظار هاآن
 قرار گرفته است:  یوقوع، مورد بررس بِیمهم به ترت هایبخش، کنش

 ارتفاعتلّ کم کیکه استراگون بر  شودیع مگونه شرو نیا داستان: ورود به ماجرا   یصحنه 
 ر،یمیوالد گر،ید یاصل تیّهنگام شخص نیرا درآورد. در ا شهاینپوتی تا است تالش در و نشسته
 یکار چیه»از زبان استراگون است:  گردد،یبا آن  آغاز م شیکه نما ایجمله نی. اوّلشودیوارد م
 کنرد ید در مورد تالش دوبراره و مبرارزه صرحبت مر    با خو زین ریمی(. والد31)بکت « کرد شهینم

کره   مشروی مری  متوجّره  هاو در خالل آن پردازندمی وگوبا هم به گفت ی)همان(. دو کاراکتر اصل
 منتظر گودو هستند. 

کره   یشدند و در حرال  حوصلهیب دنیاز انتظار کش ییدوم، دار زدن است؛ گو کارکرد: دار زدن
  یترا خودشران را از شراخه     رنرد گییمر  میتصم رونیجام بدهند. از اان یکار خواهندیمنتظرند، م

اوّل خودش را دار بزند. بعد  یکه چه کس کنندیبحث م گریکدیبا  لیدل نیدرخت دار بزنند. به هم
 (.45  44نکنند )همان  یکار چیکه بهتر است ه رسندیم جهینت نیبه ا حثب یاز کلّ

او را  یپروتزو صردا   دنیر است؛ قبل از د یرود پوتزو و الکسوم، و کارکرد: یورود پوتزو و الک
کره بره دور گرردن     یشلّاق را. پوتزو با طناب یصدا نیو همچن« راه برو»: دیگو یکه م مشنوییم
کره در دسرت دارد. اسرتراگون و     یلوسای و هابا ساک یو الک شودیم انیانداخته است، نما یالک
 51)همران   کنرد یمر  یو گودو است؛ امّا پوتزو خودش را معرّفکه ا کنندیمدر ابتدا فکر  ریمیوالد
: منتظر گرودو هسرتند   ندگوییکه در پاسخ م کنند؟ی: در ملک او چه کار مپرسدمی ها( و از آن52

 (.54 53)همان 

کره   پرسرد یو استراگون م ریمیاست؛ پوتزو از والد یچهارم، رقص الک کارکرد: یرقص الک 
 خواهرد یمر  ریر می... که والد ایفکر کند  ایبرقصد، بخواند، دکلمه کند  شانیبرا یدوست دارند الک

ی. پوتزو مکندیم یحرکات کوتاه یالک تی: برقصد و در نهادگوییفکر کند و استراگون م یالک
 (.79 78کرده است )همان  ریدر تور گ کندیاست، فکر م« تور» یک: اسم رقص الدگوی

صرورت   هرایی الوگیقسمت د نیاست؛ در ا ی، فکرکردن الککارکرد پنجم : یفکرکردن الک
: دگویر یفکرکنرد. در پاسرخ پروتزو مر     دیر بگو یکه به الک خواهدیاز پوتزو م ریمیو والد ردگییم

 اطیر برا احت  ریر می(. والد81فکرکند )همان  تواندی. چون بدون کاله نمدیبهش بد دیکالهش رو با
( کره  83 82به بلند فکر کرردن )همران    کندیشروع م یکو ال گذاردیم یکاله را بر سر الک ادیز

هستند، انگرار مثرل    ربطییکلمات ب گوییتک نیاست. ا ی)فکرکردن( الک ییگو سه صفحه تک
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و فقط تراوشرات ذهرن بهرم    یوندیپ گونهچیبدون ه یو اله یفلسف جمالتی است، شدهنوار ضبط
 است.   یالک  ی ختهری

صحنه را ترک کنرد، امّرا    خواهدیم یششم، پوتزو  به همراه الک رکردکا: و پوتزو یرفتن الک     
براالخره برا    یتعرارف و تکررار خرداحافظ    یدل بکند و پس از کلّ تواندیبه قول خودش ظاهراً نم

 (.90 89)همان  شودیشلّاق خارج م یصدا

مری  هرا آنکارکرد هفتم، ورود پسر به صحنه است؛ پسر بره   : ورود پسر )خبرآوردن از گودو(
یپسرر در پاسرخ مر    ؟یامرد ی: چرا زودتر ندگوییم ریمیخبر آورده، والد شانیکه از گودو برا دگوی
گودو گفتره   ی:آقادگویمی ها(. به آن93 92)همان  امدهیبوده و جلو ن دهی: از شلّاق پوتزو ترسدگوی

  ردگیر یصورت مر  ییوگوهاو پسر گفت ریمیوالد نی. سپس بدآییم فردا حتماً یول دآییامشب نم
دارد کره او   یبررادر  نیو همچن چراندیبز م شیو برا کندیگودو کار م یاو برا مبرییم یکه ما پ

 95)همان   زندیو رفتارش با پسر خو  است، امّا برادر پسر را م چراندیگودو گوسفند م یبرا زین
  یپرده  گونهنیو بد شودیم مو استراگون انجا ریمیوالد نیب وگوییگفت شود،ی(. پسر خارج م96

: میشو می رواوّل، روبه  یبه پرده  هیشب یلیکارکرد خ 9ما با   زیدوم ن ۀ. در پردشودیاوّل تمام م
خرروج پروتزو و    ،الکی شدنکورشدن پوتزو، الل ،یو استراگون، ورود پوتزو و الک ریمیورود والد

و  ریر میوالد ییانتهرا  وگوینکردن. در گفت پسر، خروج پسر، اقدام به رفتن و حرکت ورود ،یالک
 میکه برر  کندیم دییو استراگون تث می: بردگوییم ریمی: والدکنندیصحبت م گریکدیاستراگون با 

یرا م شنامهینما نیرسد. ا یم انیبه پا شنامهی( و نما161)همان  کنندیکدام حرکت نم چیه یول
 نیکه خارج از ا رسدیآن به نظر م یکلّ یا کارکردهاکرد، امّ متقسی  ترکوچک هاییبه توال توان

 است:  ریبه شرح ز ینظر کلّ کیدر  شنامهینما یاصل هایرفتینباشد. پ

  یرفتن الک  یورود پوتزو و الک  یاقدام به خودکش اوّل: ورود به ماجرا   ی پرده
اقدام  خروج پسر   دو( ورود پسر )خبرآوردن از گو  یبلند(. الک ی)تفکّر با صدا گوییتک

 حرکت نکردن.  به رفتن 

شدن  الل کورشدن پوتزو   یورود پوتزو و الک و استراگون  ریمیدوم: ورود والد ۀپرد
 حرکت نکردن. اقدام به رفتن  خروج پسر  ورود پسر   یخروج پوتزو و الک  یالک

سر و کرار دارد   دادهایرو  ی  رهینجرمزگان با ز نیا»: کندیم انیب زین یکه سجود همانگونه
به خود  یو نام شودیثبت م دهد،یبه ما م تیکه روا یگردآوردن اطّالعات ایخواندن  انیکه در جر

 مهم یها رفتیدر انتظار گودو پ  ی شنامهینما یبا توجّه بررس زی(. ما ن156 ی)سجود «ردگییم
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 ییشناسرا  شنامهینما هایتشخصیّ توسّط رفتهگ صورت اتّفاقات و هاحرکت دادها،یرا بر اساس رو
 دیر . البتّره با میکالن مواجه هست یتوال 9در هر دو پرده با  دیکه مشخّص گرد میکرد یو نامگذار

 . افتی زین ییها رفتیخرده پ توانیم یاصل هایرفتیپ نیمتذکّر شد که در درون ا

و به صرورت   کندیه معمّا طرح ماست ک یرمزگان ،یکیهرمنوت رمزگان: یکیرمزگان هرمنوت 
آشرکار شرود    تیو در نها فتدیب قیمعمّاها به تعو نیشکل گرفته است، ممکن است پاسخ ا یرمز

 ةبه گفتر  ای دهدیو هم به معمّاها پاسخ م کندیم جادیرمزگان هم معمّا ا نی(. ا32،  1394)بارت 
رمزگران   نیدارد؟ در ا ییمعناچه  ؟یمانند چه کس هایی. پرسشستا «یسیپل یالگو»خود بارت 
ده مرحله را بره هنگرام    ،یکیبارت در رمزگان هرمنوت ی(. به طور کل241ّ ی)احمد شودیمطرح م

 کیر  یزیر چره چ  تیر : در روابخشیتیّ. موضوع1کرده که عبارتند از:  ییطرح و حل معمّا شناسا
بره   ییپاسرخگو  دی. نو4عمّا م بندی. فرمول3معمّا  گرید هایقی: تصدیابیتیّ. موقع2معمّا است؟ 

. انسرداد:  7 قتیو حق بیفر یختگی. ابهام: آم6دادن پاسخ درست  یبرا دستیشی: پبی. فر5معمّا 
. 9عمرل آغراز شرد.     نیر پس از آن که ا گویی: توقّف پاسخیقی. پاسخ تعل8. ستیمعمّا قابل حل ن

( که بسته به متن 21ومن )ب قتیحق ی. افشا10.شودیم آشکار قتیاز وجوه حق ی: برخیپاسخ جزئ
در انتظرار گرودو برا      ی شرنامه یاز مراحل مذکور وجود نداشته باشرد. در نما  یبرخ تواندیم ییروا

 شرود یم ییرمزگشا شنامهنمای طول در هااز آن یکه بعض مهستی روروبه یو فرع یاصل یمعمّاها
یم لیرا تشک یشتریحجم ب امهشنی. قسمت مبهم نمامانندمییباقتا انتها در ابهام  گرید یو برخ
پرسرش  شنامهیبکت در نما رو،نی. از استیرود و منظّم ن یمدام از دست درم هاالوگید رای. زدهد
. در گرردد یمخاطب آشکار نمر  یآن برا ییداستان چرا یتا انتها یکه گاه کندیرا مطرح م هایی
 شرنامه، ینما ی: در همران ابتردا  مکنییاشاره م یبه صورت مورد هابخش به چند نمونه از آن نیا

)بکرت   شرود یمر  دهیکشر  ریبه تصو یاصل تیّدرخت و دو شخص در ناکجا با تک ایصحنه یوقت
چره   یو الزمران  یالمکران  یفضرا  نیدو در ا نیکجاست؟ و ا نجایکه ا کندیم جادی(، پرسش ا29
یصحنه را تررک نمر   تیّدو شخص نیکه ا مینبییم زین شنامهینما یدر انتها یدارند؟ و حتّ یکار
نره؟   ای انداو را کتک زده ایآ نکهی: شب را کجا به سر برده و اپرسدیاز استراگون م ریمی. والدکنند

(. 32: شب را داخل راه آ  گذرانده و البتّه که کترک خرورده )همران     دگوییاستراگون در پاسخ م
 یچه کسان ایو  خوابدیه آ  ماست که چرا استراگون در را نیا شودیمطرح م نجایکه در ا یسؤال

 . شودیپاسخ داده نم شنامهینما یسؤال تا انتها نیکتک بخورد؟ ا دیچرا او با زنند؟یاستراگون را م
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 یکی. کندی( مصلو  شدند، صحبت محی)مس یکه همراه با ناج ییدزدها  یدرباره  ریمیوالد
در شرمار رمزگران    تروان یمر  نمونره را  نیر (. ا36 35نره )همران    یگرر یو د کنرد یم داینجات پ
نره؟ )رمزگران    یگرر یو د کنرد یمر  دایر نجرات پ  یکر یبه حسا  آورد. چررا   یو تقابل یکیهرمنوت
 فیر همراه و دوسرت خرود تعر   یبحث دزدها را ادامه بدهد و برا خواهدیم ریمی(. والدیکیهرمنوت

باعث  دیگو یمه دهد و ممُصرّ است که ادا ریمیو  والد کندیامتناع م دنیکند، امّا استراگون از شن
 از بعرد  و هسرتند  هرا برا آن  یلحظرات  یکه پوتزو و الک ی(. زمان36تا وقت بگذرد )همان  شودیم

 که هانمونه نی(. از ا90باعث شد که وقت بگذرد )همان  دگوییم ریمیوالد شوندمی خارج صحنه
 هستند؟ وقت گذشتن دنبال هب هاآن چرا. دارد وجود متن در هستند، وقت گذراندن دنبال به هاآن
ترا آمردن    خواهنرد یمر  دیهستند. شرا « گودو»به نام  ی(. چون منتظر شخصیکهرمنوتی رمزگان)

« گرودو »کره   شرود یمر  جراد یا یاست که سؤاالت مهمّ جانیهم قاًی. دقشوندگودو، متوجّه زمان ن
قدرت؟  کی رو؟ین کی ست؟ینام انسان است؟ نام زن؟ نام مرد؟ اصالً گودو چ« گودو» ایآ ست؟یک
یسرؤال مر   جادی. درواقع، نامِ گودو، خود باعث اشودیم جادیا یکیاست که رمزگان هرمنوت نجایا

  یو واژه  شرود یوارد داستان م یکه پسر ییتا جا گرددیما آشکار نم برکه در طولِ داستان  شود
به آن حرف  دیو فقط با نددیو استراگون ند ریمیامّا مخاطب و والد برد،یرا به کار م« گودو یآقا»

 پسر استناد کنند! 

)همران   «گرفرت می اماگه خنده ممنوع نبود از دستت خنده»: دگوییبه استراگون م ریمیوالد
دارد: به خاطر دردِ مثانه  یاحتمال هایاست که پاسخ یاز سؤاالت یکی(. چرا خنده ممنوع است؟ 47
 عردم ضعف حافظه  و  د،آییم دیپد شنامهینما نیر اکه د ییاز معمّاها گرید یکیبخندد.  تواندینم
 هیر نسبت به بق ریمیدچار کمبود حافظه هستند و فقط والد هاتیّاست که تک تک شخص تیّقطع

به گفتره  ینانیکه اطم میخور یجاها برم یلیبه خ شنامهینما نی. در اکندمی عمل بهتر اشحافظه
  رود؟یم ادشانی زچیکه چرا همه دشویم جادی. سؤال استیانگار ن هادهدی و ها

  م؟یچه کار کرد روزی: ما داستراگون»
  م؟یچه کار کرد روزی: ما دریمیوالد

 : آره استراگون

(. 40)همران   «سرت ین یقطعر  زیر چ چیه یهست نجای[ اصالً تو که ای: چرا... ]عصبانریمیوالد
نره؟ و   ایر منتظر گرودو باشرند    دیامشب با ایکه آ کنندیکه شک م جایی تا دارد ادامه وگوهاگفت
کردوم شرنبه؟ و االن    ی[ ولگرانهلهیاستراگون: ]کامالً ح»: رودیاز دسشان درم زیهفته ن امیّا یحتّ
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 ی( و حتّر 41)همران  « جمعه ؟ ایدوشنبه؟ ]مکث[  ای]مکث[  ست؟ین کشنبهی حاًیشنبه است؟ ترج
ندارد که استراگون  ادیاصالً به  اشده،نیو ناب شودیدوم وارد داستان م  یکه پوتزو در پرده  یزمان

گودو  بامش دیکه بگو شودیپسر وارد م یدوم، وقت  یرا مالقات کرده است. در پرده  ریمیو والد
اسرت   برار نیکه اوّلر  دیگو یاست؛ امّا پسر م دهید شبیاست که پسر را د ادشی ریمی. والددآیینم

 یبهرم بگر   یایر فرردا ن  ،یدیتو مطمئناً من رو د» که کندیم دیتثک ریمیو والد دآییکه به آنجا م
 شرود یم ادهد شنامهنمای طول در گاهاً شانکه پاسخ ی(. سؤاالت فرع158)همان « !دمتیاصالً ند
 . گنجدنمی هامقوله پرداختن به آن نیهستند که در ا ادیتا آخر ندارند، ز پاسخی هااز آن یلیو خ

 الوگیر د الیهستند و از البره « گودو»چشم به راهِ  یر اصلتا انتها دو کارکت شنامهیاوّل نما از
 خواهرد  نجات را هاآن ییاوضاع بهتر خواهد شد و گو د،یایب« گودو»که اگر  مفهمیمی هاآن یها
ترا   «دوگرو »دو، محکوم هستند تا انتظار بکشند و  نیکه انگار ا رودیجلو م یطور شنامهنمای. داد

 سرر  که هستند مجبور هاآن و دارد وجود هاآن اریتر از انتخا  و اختفرا یقدرت ییگو د،آییآخر نم
و  یکیاست که رمزگران هرمنروت   نجایباشند. ا« گودو»کنار آن درخت و منتظر  ندیایمنظّم ب وقتی
یرا مطررح مر   هاییالوگید شیاز زبان کاراکترها« بکت» شنامه،ینما نی. در اشودیم جادیابهام ا
. رودیمر  گرر یشود، به سراغ مطلرب د  بندیجمع ای شود داده هابه آن یسخپا نکهیکه بدون ا کند

 هایاز رمزگان یکلّ  یوقت بگذرد. به چند نمونه  خواهند،یاست که احتماالً م نیا یپاسخ احتمال
 : مکنییاشاره م شنامهینما نیموجود در ا یکیهرمنوت

 چرا منتظر گودو هستند؟   

  ست؟یگودو ک  
 به رفتن دارند؟  میتصم نکهیبا ا کنندیحرکت نم ش،ینما  یپرده  انیچرا در پا  

  ستند؟یچرا کاراکترها قادر به ترکِ محل ن  
  زنند؟یناآشنا، استراگون را کتک م ایچرا دسته  
 خودشان را دار بزنند؟  خواهندیچرا م  

  کند؟یرفتار م یبه خوب گریو با پسر د زندیپسر را م کیچرا گودو   
  د؟آییچرا گودو نم  
  گذارد؟ینم نیرا زم لوسای و هاساک یچرا الک  
 کنند؟  یرها م مهیداستان آن را ن کیندارد و هنگام نقل  سرانجامی وگوهاچرا گفت  

 افتاده است؟   یچه اتّفاق روزیکه د کنندیهمه فراموش م ر،یمیروز بعد به جز والد یچرا برا  
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 . گریچراها و ابهامات د یلیخ و  

معمّرا   ییزهایکه چه چ دهدینشان م شنامهینما نیدر ا یکیرمزگان هرمنوت یحاصل بررس   
و  یاحتمرال  هایمعماها پاسخ نیاز ا یبه برخ هاتیّشخص یهستند و در خالل اتّفاقات و گفتگوها

برا   تیر امّرا در نها  شودیم دهید به معمّا ییپاسخگو دیاز معمّاها نو یو در برخ شودیداده م یجزئ
ماننرد. امّرا بره     یمر  یدر ابهرام براق   انیر تا پا زیاز معماها ن گرید ی. برخمشوییانسداد رو به رو م

 شود. یداده نم یپاسخ «ست؟یگودو ک» ای «ست؟یگودو چ»متن:  نیا یمعمّا نیبزرگتر

 اتیّکره خصوصر   شرود یتره مر  گف یضرمن  یبه معناها یرمزگانِ دال ،یطور کلّ به: یرمزگان دال  
 انیر را نما اتیّکره خصوصر   یی(. همان معناها137)آلن  دهدیم لتشکی را هاکنش ای هاتیّشخص
در خصروص   ماًیرا مسرتق  ایو بردون آنکره واژه   شرود مری  هرا و مربوط به جهانِ شرناخت  کندیم

 نیر (. ا240 ی)احمد کندیکمک م تیّرمز به فهم ما از شناخت آن شخص نیا م،یاوریب یتیّشخص
برا   ایر باشد و  شناختیمربوط به روان یژگیو نیممکن است که ا هاست؛یژگیرمزگان مرتبط با و

مرورد   ةشرنام یدر تمرام مرتن نما   یژگر یو نی)ا میسر و کار داشته باش یو مکان یفرد اتیّخصوص
 : مکنییموارد اشاره م نیاز ا مونهبخش به چند ن نیبحث، حضور دارد(. در ا

. شرود ی(. شروع مر 31)بکت « کرد شهینم یکار چیه»استراگون:  الوگید نیبا اوّل شنامهینما
جملره در طرول    نی. همر ستیشده و اهل کوشش ن میکه استراگون تسل دهدیجمله نشان م نیا
خودشران را دار   خواهنرد یکه مر  ی. مثالً زمانشودیمختلف نشان داده م هایبه صورت شنامهینما

  ی جره ینت یو بر  هودهیانتظار ب اینکنند  یکار چیکه بهتر است ه رسندیم جهیبه نت بعدبزنند، امّا 
چیکه هر  دیبگو خواهدیم الوگید نیبکت با اوّل ییمنظور اشاره دارد. گو نیگودو، به ا برای هاآن

. بعرد از اسرتراگون،   گرذارد یمر  شیو جبر را بره نمرا   تیّمحکوم یانجام داد و نوع شودینم کاری
  یرسرم. همره    یمر  دهیعق نیمن تازه دارم به ا»: دگوییکه با خود سخن م مینبییمرا  ریمیدوال
رو  زچیعاقل باش، تو که هنوز همه ر،یمیرو از خودم دور کنم، گفتم والد نیکردم ا یسع امیزندگ

برداشت کرد که  توانیمونولوگ  م نی(. از ا31)همان « . و مبارزه رو از سر گرفتمیامتحان نکرد
تفراوت   ن،ی. رمزگان نمادییو تالش است. )رمزگان معنا یبه دنبال سع شتریب ریمیوالد تیّشخص

به دنبال تالش کردن  شتریب ریمیوالد ییاست(. گو گریکدیبا استراگون که مقابل  ریمیرفتار والد
بره   شرتر یاسرت کره ب   ریر میوالد مینر بییم م،یرو یجلو م شنامهیاست و همانطور که در طول نما

یاستراگون م یاست که پتو را به رو ریمیکه منتظر گودو هستند. والد کندیم یادآوریون استراگ
 هاسال نیا  ی... تو همه  کنمیفکر م یوقت»: دگوییو م دهدی. او را از غرق شدن نجات ماندازد
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را  یمنض یمعنا نای هارفتارها و گفته نی(. ا32)همان   «؟بودی کجا االن تو...  نبودم من اگه... 
کره باعرث    یهمان ذهنر  برد،یم شیمراقب استراگون است و او را به پ ریمیکه والد کندیم دییتث

 نیر ا کنرد؛ یم یبا کالهش باز شتریب ریمیوالد تیّ(. شخصیی)رمزگان معنا شودیحرکت جسم م
نیاهلِ تفکّر است، همچنان که مشغول بودن اسرتراگون برا پروت    شتریکه ب شودیم ادآوریمعنا را 
برودن   یبرودن و جسرمان   ینر یبه نشستن اودر ذهرنِ مخاطرب، زم   لیگرسنه شدنش و م ش،های

و  ریر می)والد یاصرل  تیّاز زبران دو شخصر   شرنامه یاز نما ی. در قسرمت کنرد یم دییاستراگون را تث
 شران یبرا ینرداده کره کرار    قولی ها: گودو به آنندگوییکه م مشنوییاستراگون( در مورد گودو م

و حسرا   شهرای را بکند، با خانواده، دوستانش، کارگزاراش، کتا  شیفکرها دیو با هددیم امانج
 یمعنرا  نیر و ا سرازد یکرلّ مر   کیاز گودو  هانی(. تمام ا46مشورت کند )همان  اشیبانک های
 هرا الوگیر د نیباشد. چون هر کدام از ا یهر کس تواندیگودو م دیکه شا کندیم انیرا نما یضمن
 و ...  یفرد ثروتمند، روشنفکر، آدم معاشرت به دارهاشاره 

 کننرد مری  صرحبت  شران در مورد نداشتن حق و از دسرت دادن حقروق   ریمیو والد استراگون
گذاشته ای شده خارج هاآن اریاز اخت زچیکه همه دهندیمعنا را در ذهن شکل م نی( و ا47)همان 

. ردیر گ یمر  میدر موردشران تصرم   گرر ید یهستند که کسر  ایبرده هاآن انگار. شود خارج که اند
که پروتزو بره گرردن     یو طناب شوندیوارد ماجرا م گر،ید تیّدو شخص ،یو الک وتزوهمانطور که پ

 رودیمر  شیپ ییتا جا ی. حتّسازدیم انیرا نما یبرده بودن الک یانداخته است، کامالً معنا یالک
را بگذارنرد   یکراله الکر  »: دگوییپوتزو م اربابش، پوتزو، دستور دهد! دیبا زیفکر کردن ن یکه برا
(. 82 81)همران  « : فکر کندهدیدستور م یفکر کند و به الک تواندیبدون کاله نم چونسرش، 

بردون کراله    یکه کاله نمادِ فکر کردن است، پس الکر  یی. از آنجاشودیآغاز م یفکر کردن الک
را بره خرود    شرنامه یصفحه از نما 3 م،یه کردهمانطور که قبالً اشار هیواگو نیفکر کند. ا تواندینم

عالئرم   گونره چیبردون هر   یو در نوع نوشرتار  ایمکث و وقفه گونهچی. بدون هدهدیم صاختصا
یمر  انیر و اعتماد نداشتن به زبان را ب یشپریاشاره به زبان زیمونولوگ ن نیاست . خود ا ینگارش
که سر و ته ندارنرد و از شراخه   یجمالت ،یو اله یفلسف هایاز جمله یالک های. تمام صحبتکند
 متروانی ینمر  ایجره ینت چیبه هر  شهایگفته  الیشده و از البه لیتشک پرد،یم گرید ةخبه شا ای
 . میبرس

 خواهرد، یرا مر  یپروتزو کراله الکر    دهرد، یادامه مر  اشگوییدارد به تک یکه الک همچنان
(. 86)همران   افترد یمر  نیو بر زم شودیم ساکت یو الک داردیبرم یکاله را از سر الک ریمیوالد
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هرم آخرر و عاقبرت     نیا»: دگوییو م کندیپا له م ریو ز ردگییم ریمیرا از والد یپوتزو کاله الک
شدن افکرار   میو عق شهیدر اند یمفهوم نداشتن آزاد ،ییرمزگانِ معنا نی)همان(. ا« !کردنشفکر 

او فکر   یو با اجازه  کندیاربابش فکر م  یزه برده با اجا کیهمان قدرت است.  ایتوسّط اربا  
 ارهکه برقصد، پس از اتمام، دستور دوبر  دهدیدستور م ی. قبل از فکر کردن، پوتزو به الککندینم
: دگویر یاسرت. پروتزو مر   « ترور »رقص،  نیکه اسم ا کندیم انیو ب کندیرا صادر م دنیرقص  ی
 رافترادن یگ یضرمن  یمعنرا  نجای(. تور در ا79)همان افتاده است  ریکه در تور گ کندیفکر م یالک

و محکروم   ردگییم میتصم شیبرا یگریشده و د نیو ماش ءیبه ش لی. تبددهدیجسم را نشان م
 است.  کراربه ت

( و اضافه شردن بررگ بره درخرت     120استراگون )همان  نیدوم: تنگ شدن پوت  یپرده  در
(، 153و146)همران    یپروتزو و الل شردن الکر    (، دال بر گذرِ زمان است. کور شدن117)همان 
موضوع داشته باشرد   نیکور شدن پوتزو اشاره به ا دی. شادهدیو زوال جسم را نشان م یفرسودگ
را بسته و بندگان را به حرال خرود رهرا     شهایکه چشم ییمانند اربا  و خدا ند،یبب خواهدیکه نم

(، 138)همان  «میهست تیبشر  یما همه »: دگوییم ریمیوالد م،یها که بگذر نیکرده است. از ا
 یتمرام   ی نرده یو استراگون نما ریمیوالد ایکه آ شودیمعنا در ذهن ما متبادر م نیجمله، ا نیبا ا

اسرتراگون   سرت؟ ی: اسم شرما چ پرسدیکه پوتزو م  خوردیم ییآنجا دییو مهر تث ند؟هست هاانسان
و  دهدیپاسخ م ریمیوالد بارنیسؤال را ا نیم، همدو  ی( و در پرده 74: آدم )همان دهدیپاسخ م

بشر هستند و حال و روز انسرانِ    ی ندهیبکت نما ی(. پس کاراکترها143)همان  می: آدمدگوییم
کره:   کنرد یموضروع اشراره مر    نیاستراگون به ا گر،ید ییدر جا ایو  کشندیم ریتصو بهمعاصر را 

دو، انگار از اوّل محکروم بره انتظرار     نی(. ا118همان قرن است که ادامه دارد ) منی هاآن تیّوضع
 «دیشرا »است که به قول خودشان  ییآمدن گودو یبرا دنیانتظار کش شانیبودند، سرتاسر زندگ

 «ییدعرا » شران یبرا دشای فقط و است نداده  هاهم به آن یقول یرا نجات بدهد. حتّ هاو آن دیایب
یدچار شک م زیبودن اسم او ن حیاز صح یگاه یو حتّ ندادهیند وقتچهی هاکه آن ییبکند. گودو

در هرر دو   شودیکه پسر وارد م ی: زمانشودیم دهیفراوان د شنامهینما نیدر ا تیّ. عدم قطعشوند
نبرودن و هرم نشران از     ی. آلبرت بودن، هرم نشران از قطعر   زندیرا آلبرت  صدا م ریمیوالد ه،پرد
 نجرا یکه در ا ستین دی! البتّه بعیهر کس ایآلبرت و  ر،یمیوالد باشد. تواندیم تیّبودن بشر ندهینما

 کرده باشد.   «نریآپول ومیگ»بکت اشاره به 
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 معناهایی هااز آن توانیکه م شودیاشاره م زهایچ یلیبه خ هاتیّشخص وگوهایگفت یط در
که  اییضمنمعنا و مفهوم  نیشتری. بگنجدیجا نم نای در هاتک تک آن یکه بررس دیکش رونیب
کره باعرث سرکون دو     هروده یگرذرانِ وقرت اسرت و انتظرار ب     کند،یبدان اشاره م شنامهینما نیا

برسرد   رونیاز ب ایدهندهو نجات یمنج خواهندمی هاو استراگون( شده و آن ریمیالد)و تیّشخص
ورِ تسلسرل  انتظرار و د  نایر  در هاو آن امدین وقتچیکه ه ییبهتر کند، گودو شانیو اوضاع را برا

و آن کننرد یم یروزها را سپر یقیو به هر طر کنندیصحبت م زچیاز همه هاتیّشدند. شخص ریپ
: از دگویر ی. استراگون در پاسرخش مر  میتوبه کن ای: بدگوییم ریمی. والدگذرانندیهم م پی از را ها
: دگویر یمر  برا یچه زبا خود  ریمیوالد شنامه،ینما یانی(. در صفحات پا35از تولّدمان؟ )همان  ؟یچ
مرالل، تکررار و رنرجِ وجرود را      نیجملره مضرام   نی(. ا156)همان « بزرگه ۀکنند حسیعادت ب»
. سرت نی آشکار هاگناهکار هستند و محکوم، امّا گناه آن یبکت هایتیّ. انگار شخصشودیم کّرمتذ

  ی نرده ینما ،یکتر ب هرای تیّخصش شد اشاره قبالً که همانطور. باشد شدنچه بسا همان گناهِ زاده
 ایینراج  سرت، ی: ندگویر یو مر  زندیبه ما م تلنگری هابکت توسّط آن ییهستند. گو تیّکلّ بشر
 !زیبرخ ،هستی تو خودِ دهنده،ندارد. نجات وجود
کره چره    میمواجه شرد  «یدال»در انتظار گودو، به کرّات با رمزگان   ی شنامهینما یدر بررس 
 یهرا  هیر از پا یکی رایاز متن شده است. ز یمتفاوت هایو برداشتامر باعث تکثّر معنا  نیبسا هم

 نامع شتریندارند و ب یکنش آنچنان یبکت یرمزگان است. کاراکترها نیدر ا شنامه،ینما نیا نیادیبن
از  یاری. بسر کنرد یمر  ردرگی هااست، ذهن مخاطب را به آن شنامهیکه در دل نما هاییو مضمون
بره شرمار    یدارند و رمزگان دال یضمن یخود معناها نیو نماد یکیتهرمنو ،یفرهنگ هایرمزگان

 .ندآییم
که در اذهان  یدانش و حکمت باشد،یرمزگان راه ارجاع متن به خارج م نیا: یرمزگان فرهنگ 
. شودمی داده ارجاع هاکه متن مدام به آن ی( ، دانش256 سیشکل گرفته است)کوارد و ال یعموم

در  یرمزگانِ فرهنگ نیامّا منظور او از ا اند،یمنظر فرهنگ کی از هارمزگان  یبه نظر بارت همه 
 نیر . بره ا کننرد یمحکم م یاخالق ای یعلم یگفتمان را در منبع کی  ی هیکه پا است نیا  نجایا

 ،ی(. رمزگرانِ ارجراع  138 137نام گذاشرت )آلرن   « رمزگانِ مرجع »رمزگان را  نیا شودیخاطر م
  ی هیکه بر پا ی. شناختشودیاست که باعث شناخت آن دوران م یفرهنگ یاهنمااز ر ایمجموعه

(. 240 یباشرد )احمرد   رهیو غ استیس ات،یّادب ،شناسیفلسفه، روان ،شناسیهجامع ،یدانش پزشک
 یارجاعات، گراه  نیاز ا یبه خارج از متن وجود دارد که بعض یارجاعات فرهنگ شنامهینما نیدر ا
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که ما شرناخت حاصرل    ییتا جا یفرهنگ هایاز رمزگان ی. به برخباشدیم میرمستقیبه صورت غ
: تک درخت و دو ترا  مکنییشروع م شنامهینما  یاز صحنه  یزیاز هر چ ل. قبمپردازییم م،یکرد

از باغ عدن و زمانِ هبروط انسران    یحیتلم تواندیصحنه م نی. استنی هاجز آن کسچیآدم که ه
متوجّره   ریر میکره والد  یهنگرام  شرنامه ی(. در شروع نماینید ،ایسطورها ،یباشد )رمزگان فرهنگ

« هسرتم؟ »: دگویر یمر  یاستراگون با حالرت پرسشر   ،یینجای: دوباره ادگوییم شود،یاستراگون م
 اشاه دارد.    یبه شکّ دکارت یرمزگان فرهنگ نی(. انگار شک دارد به وجود داشتن. ا31)بکت 

است و استراگون، نماد « فکر»که او نماد  میمتوجّه شد ر،یمیوالدتوجّه به رفتارها و عادات  با
یمر  لیر در مرورد انج  کنرد، یم یبا کالهش باز ستاده،یا شتریاست که ب ریمیچون والد«. جسم»
یمر  یادآوری شیرا که استراگون فراموش کرده، برا یو باحوصله اتّفاقات کندیو صحبت م شداندی
 کندیاتّفاقات را اوست که فراموش م شتریبه خوردن دارد، ب لیم ند،ینشیو ... امّا استراگون م کند

کره   یزمران  یبره نردرت( و حتّر    اریامّا بسر  د،آییم شیهم پ ریمیوالد یبرا یفراموش نی)هرچند ا
مقدّس  نیزم های: نقشهرینظ یمسائل ریاستراگون درگ آورد،یم انیسخن به م لیاز انج ریمیوالد

: ذهرن اسرت کره    دگویر یجسم و ذهن قائل است و مر  نیب یرت شکافآن است! دکا یو رنگ آب
روح  ایذهن و بدن  نیب ییجدا نیزنده بماند. ا تواندیبدن، م یانسان است و پس از نابود تیّواقع

است که  ینمونه، زمان نیا یبرا گریمشهور است. مصداق د«   یدکارت انگاریدوگانه»و جسم به 
 یاز مشرت  شرتر یمدّت من نبودم، بدون شرک االن ب  نی: اگر تمام ادگوییبه استراگون م ریمیوالد

. دهرد یاصالت را برر ذهرن مر    ریمیاست که بکت از زبان والد نجای(. ا32)همان  یاستخوان نبود
یمر  لیر تحل ریر را در قالب جدول ز شنامهیموجود در نما یفرهنگ هایاز رمزگان گرید هاینمونه
 : مکنی

 یرمزگان فرهنگ مثال شاهد
 ،ینر یرمزگان د (. 33)بکت « بشه ماریب یزیچ هی شهیباشد، باعث م قیکه در آن تعو یدیام»
 دل است(. یماریباشد، باعث ب قیکه در آن تعو یدیام قی)اشاره به عهد عت قیعهد عت

 ،ینر یرمزگان د (.35)همان  « ... استراگون: از تولّدمون؟ می: فرض کن توبه کردریمیوالد»
 . شودیگناه محسو  م یاصل  یسرچشمه  غربی فرهنگ در. شدنگناه زاده

 ،ینر یرمزگان د (.36)همان  « ما مصلو  شدند ناجی با زمان: ... دو تا دزد، همریمیوالد»
 )ع(. حیبه داستان حضرت مس حیتلم
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آمرده   قیر در عهد عت ،ینیرمزگان د (.53)همان « !دی: خدا انسان را به صورت خود آفرپوتزو»
 شده است. دهیبه خدا آفر هیکه انسان شب

 ینرراج ،ینرریرمزگرران د (.62)همان « شما دستشه .. ؟  ی ندهی: ... همون که آپوتزو»
 کند. یبودن را مطرح م

 های. ]شاعرانه[ اشکیاون رو گرفت ی. ]به استراگون[ حاال تو جاکنهینم هیگر گهی: دپوتزو»
یکردن برمر  هینفر دست از گر هی گرید یکند، جا هیکه گر یداره. چون هر کس یثابت تیّکم ایدن
اشاره دارد به نقرل   ،یرمزگان فلسف (.68  67)همان « طوره نی. در مورد خنده هم همداره
 میاز حرکت قرار داده که فقط به لحاظ نشر و تقسر  یتیّ: خداوند در جهان کمیلسوف آلمانیقول ف
 .  کندیم رییتغ

. مرررگ ینرریو د یرمزگرران فلسررف (.72)همان  «دهیمراتع هم خواب ی: ... خداپوتزو»
 . کندیم انیرا ب  چهین یخدا

 ه؟ی: اسم شما چپوتزو»

 (.74)همان « : آدماستراگون

اشاره به آدم و حروّا.   ،ینیرمزگان د (.143)همان  «می: آدمریمیوالد د؟یهست ی: شما کپوتزو»
 انسان.  نینخست ،ایرمزگان اسطوره

برره  ،یرمزگرران فرهنگرر  (. 86 85ا  )همان در مورد جمجمه کانه مار یالک الوگید
 اشاره دارد.   رلندیا

کره اتّفاقراً     نره، یمرا در هم  یو خوشربخت  نره یمسئله ا م،کنییچه کار م نجای: ... ما اریمیوالد»
مسلّمه. ما منتظرر گرودو    زیچ کیاوضاع کامالً مغشوش فقط  نی. بله، در امدانییرو م نیجوا  ا
. کرنم یشک م زیبه همه چ ی. )شکّ دکارتیدکارت ،یرمزگان فلسف (.139)همان   «ادیتا ب میهست
 شک کنم(.  توانمینم کنم،یموضوع که دارم شک م نیبه ا

 اسمش پوتزوست.   گمی: بهت مریمیوالد»

(.  145  144)همران   «لی! قابلی! .... قابلی! هابلی[ هابکندی. ]فکر ممینبیی: حاال ماستراگون
 .  ایاسطوره رمزگان ،ینیرمزگان د 

(.150)همران  « صرحنه ؟  گنرد یکره بهرش م   میسرت ین یی: بر حسب اتّفاق همون جرا پوتزو»
 تئاتر(   ی)اشاره به صحنه  ،یرمزگان هنر 



 890                                             1401 ، پایيز و زمستان2 هشمار، 27پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره 

 

 

 

 

گورکن دست به کرار   ،یسوراخ، به کند نییسخت. پا یگور و تولّد انیم رانی: ... حریمیوالد»
و  ی. انبرر قرابلگ  یریر . پیبودن مدّت زندگکوتاه  ،یرمزگان فرهنگ (.156)همان    «شهیم یقابلگ

 دهدیاز تولّد تا مرگ رخ م ایاست. مرگ از هنگام تولّد با انسان است. فقط استحاله یکیگورکن 
 .چیه گریو د

... منتظرر   میفردا برگررد  دی.... با متونیی: نمریمیاون دور دورها. والد میبر ای: آره، باستراگون»
 . ... میگودو باش

(.159)همران    «کنره ی: مرا رو مجرازات مر   ریر می...والد؟یچ میرو برزن  دشی: اگه قاستراگون
 . نیو مجازات روز واپس فری. کیو مذهب یاعتقاد یباورها ،یرمزگان مذهب 

رمزگررررررران  (.161)همان   «مکنییم دای: نجات پریمیوالد ؟ی: اگه اومد چاستراگون»
 .دهندهبودن و نجات یمنج ،یمذهب

. کنرد یذکر مر  گوییرا در آن به صورت تک سندگانیکه اسم نو یالک ایهالوگیاز د یبخش
و  ی. بکرت بره شروخ   سندگانیاشاره به نو ،یرمزگان ادب (.84 83مثل: بلچر، کونارد  و ... )همان 

 .دیگو می ناقص را هانام آن یمسخرگ
(.83)همرران  « بخشررد یتسرررّ یآبرر نیچنرر نیررآتررش دوزخ را برره بهشررت ا یعبررارت برره»

 .یان مذهبرمزگ 
 . یو فلسف یمذهب ،یرمزگان فرهنگ (.84)همان   «یزمان از زمان مرگ اسقف بارکل هر»

 .یرلندیا لسوفیو ف شیکش یبه اسقف بارکل اشاره
: آره، نطفره  دگویر یو م کندیاستقبال م ریمی. والدمیخودمان را دار بزن ای: بدگوییم استراگون

. ایرمزگررران اسرررطوره  (.44)همان  کندیرشد م هایمهرگ زد،یبر نیزم یما هر جا هم رو  ی
 گرر یانسان باعث به وجود آمدن درخرت شرد و بعرد د    نیاوّل  یکه توسّط نطفه  نشیآفر ۀاسطور

 موجودات. 

 نیر کره ا  دهرد یدر انتظار گودو نشان مر   ی شنامهیدر نما یرمزگان فرهنگ یحاصل بررس   
 ،یادبر  ،یمرذهب  ،یفلسرف  ،یمله: ارجاعات فرهنگر به خارج از متن دارد. از ج یرمزگان نمود فراوان

 . شودیم دهیدر آن د ایو اسطوره یهنر

یاز آن استفاده م یهنر ادب کی عنوان به هاکه در طول قرن یادب  ی هیآرا:  نیرمزگان نماد
 ییالگوهرا   یبره همره    نی(. رمزگران نمراد  42، 1394همان تضاد نام دارد )برارت   ای ضینق شد،
 کیر  نکره یاست، اشاره دارد. ا تیکه در متن قابل رؤ یمتّضاد و تقابل یصاً الگوهامخصو ن،ینماد



 891                                                 رمزگان روالن بارت  ی هیّنظر یدر انتظار گودو بر مبنا  ی شنامهینما ییروا ليتحل

 

 

 

بره دنبرال    دیر رمزگران با  نیدر ا نی. بنابراشودیدوگانه ساخته م هایابلمتن چگونه بر اساس تق
 هرای نروع از تقابرل   نیدر انتظار گودو به ا  ی شنامهی(. در نما137)آلن  میمتّضاد باش هایییدوتا
 اسرت  گرفتره  شکل هاتقابل نیا یمحکم بر مبنا هایهیاز پا یکی ییگو م،کنییبرخورد م ییدوتا
 .مکنییقسمت اشاره م نیدر ا هاناز آ برخی به که
: مکنری یگفته آغاز مر  ریمیاز خود بکت که در مورد استراگون و والد ایبخش را با جمله نیا 
آسرمان   یسبکبار است؛ رو به سو ریمیوالد است، او به سنگ تعلّق دارد و نیزم یاستراگون رو»
همرانطور کره خرود     م؛ینر بییم تیّدو شخص نیتقابل را در خود هم نی(. اوّل75)مک دونالد « دارد

را  یاساسر  هرای به فکر خروردن و نشسرتن اسرت، امّرا سرؤال      شتریبکت اشاره کرده، استراگون ب
 نیاشاره شد به پوت زین ییزگان معنا. در بخش رمکندیفکر م شتری. اوست که بپرسدیم ریمیوالد

دو  نیر ا نیبر  هرای تقابرل  گرر ی. از دباشدیتقابل م نیا ةکه خود نشان ریمیاستراگون و کاله والد
است که  ریمیو والد کندیفراموش م شتربی استراگون: کرد اشاره شانبه حافظه توانیم تیّشخص

 اشراره  برردار فرمران  و دارفرمران  به هاتقابل از گرید یکی. شودیم ادآوریرا به او  زچیهمواره همه
اسرت.   تیّر محکوم و رع یکه پوتزو حاکم و اربا  است و در مقابل، الک الکی و پوتزو مثل: دارد

 ینشده، امّا مفهوم گرودو حتّر   دهید شنامهیدر طول نما نکهیگفت گودو با ا توانیم تریدر نگاه کلّ
و اسرتراگون در   ریر میخوردار است. امّا در مقابل، والدحاکم است و از قدرت بر یبه صورت انتزاع
سرالمت و نقرص    گرر، دی تقابرل (. گودو آمدن منتظر) انتظار به محکوم و هستند بردارحکم فرمان

 یکه دچار فرسودگ مهستی روروبه هاییانسان با شبه شهیبکت، ما هم هایجسم است. در داستان
 بکت.  هایداستان گری، هام  و ... در د یو نقص عضو هستند. مانند: مالون ، مالو

از دردِ مثانره   ریر می. والدمهسرتی  روروبه یماریو ب یما با زوال، فرسودگ زین شنامهینما نیا در
است. پروتزو و   شیپاها ریدرگ شهی. استراگون همشودیقدغن م شیخنده برا یکه حتّ بردیرنج م
 یبکتر  هایتشخصیّ در هابه نقص شناسیشانه. از لحاظ نشوندیدوم کور و الل م ۀدر پرد یالک
 است.  گرید یخود پژوهش نیهستند و ا تیّ. جهان ذهن و جسم در آثار بکت حائز اهممپردازیینم

 را هاو آن دآییم ییکه گودو اندرفتهیپذ ریمیاست. استراگون و والد اریجبر و اخت گر،ید تقابل
 ییمراورا  یری روی. انگار نکنندینم تالشی شانن اوضاعبهتر شد برای هاامّا خود آن دهد،می نجات
 توانندینم ییانتظار خسته هستند و محکوم به انتظار؛ گو نای از دو آن. است کرده مجبور را هاآن

 بماننرد  منتظر که هستند مختار هاآن دید توانیم گر،ینگاهِ د کیو با  یمنتظر نباشند! امّا از طرف
 دیایگودو ب خواهندیکه م نیهم کنند؛یبهتر تالش م یداشتن زندگ یبرا زنی هانه؟ و خود آن ای و
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کرده انتخا  و اندگرفته متصمی که هستند  هاحرکت کند، پس آن یخوب یوس به هاآن یتا زندگ
 گرر، ید یو از طرفر  دهرد یجبر را نشران مر   یاز طرف« انتظار»  ی واژه خود. بمانند منتظر که اند

امّا بدون سرمنشرث گنراه.    کشند،یگناه را بر دوش م بارنیو ا کشندیرنج م هاتیّانتخا  را. شخص
 یکه بره زنردگ   ینامرئ یو منتظرند؟! منتظر دست کنندیاست که خود حرکت نم نیا هاگناه آن ایآ
، «در انتظرار گرودو  »  ی شرنامه یمهرم در نما  اریبسر  هایاز تقابل گرید یکی بخشد؟ بهبود هاآن

 هرایی الوگیبارز آن، د ة. امّا نمونشودیمشاهده م شنامهیت که در سرتاسر نماسکون و حرکت اس
: ریر میوالد م؟یاستراگون: خرب، برر  »: شودیتکرار م ناًیکه ع دآییهر دو پرده م انیاست که در پا

 شنامهینما نیدوگانه که در ا هایاز تقابل ی(. تعداد161و 100] )بکت کنندی.[حرکت نممیآره، بر
 : مایآورده ریشود، در جدول ز یممشاهده 

 مدام / سکوت یورّاج ریمیاستراگون و والد /گودو

 ی/ بندگ ییخدا ریمی/ والد استراگون
 میتالش/ تسل آسمان /نیزم

 زمانییزمان/ ب / جسم ذهن

 سالمتِ جسم/ نقصِ جسم / ضعفِ حافظه حافظه

 یپوتزو/ الک عدم قدرت /قدرت
 حرکت/ سکون تیّرع /اربا 

 انتظاردهنده / انتظارکش اریاخت /جبر

  تیّعدم قطع /نیقی

 جفرت  ش،ینمرا   یدارد: دو پررده   ییدر انتظار گودو صورت دوترا   ی شنامهیدر نما زیچ همه
 یگفتگوهرا  نیبر  نی. همچنر رسران امیر پ ةدو پسرربچّ  ،ی/ اسرتراگون، پروتزو/ الکر    ریوالدم یها

شده و  ختهیآو بیبه صل یزندگان، دزدهامانند: مردگان و  یگرید هایجفت توانیم هاتیّشخص
متّضاد، در کنار  هایییدوتا نیکه ا دیرا د لیو قاب لیو بخشوده شدگان، هاب شدگاننینفر ح،یمس
 .کنندیم دایمعنا پ گریکدی

 گیری جهینت  .3

در   ی شرنامه ینگرارش نما  یبررا « ابرزورد » کیاست که از تکن ایسندهینو« بکت ساموئل»
 گر،یکرد یبا  شنامهینما هایتیّشخص انیم هاییارتباط جادیبا ا یبهره گرفته است. وانتظار گودو 

 نیر ا هرای یژگر یو نترری خود را به خوانندگان القا کرده است. از برجسرته  یو فلسف ینید میمفاه
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یرا بره خرود نمر    یفر یو تعر ستین یدر آن قطع زیچ چیفرّار بودن متن آن است که ه شنامه،ینما
  ی شرنامه ینما یژگیو نی. همشودیم جادیخوانندگان ا یبرا یمتعدّد هایخوانش رو،نیاز ا رد؛گی

مناسرب بره نظرر    « روالن برارت »رمزگان  کردیبا رو لیتحل یمذکور باعث شد تا انتخا  آن برا
و  دیر و اعتقاد به بازتول دآییروشمند به حسا  م یچارچو  نظر کیمذکور   ی هیّنظر رایبرسد. ز

مترون    یگسترده  یاهو داللت هایدگیچیاز پس پ تواندیم یر متن را دارد و به خوبتکثّر معنا د
راستا برا بره    نی. در پژوهش حاضر، نگارندگان در ادیدر انتظار گودو برآ  ی شنامهینما رینظ ییروا
  ی شرنامه یمدّ نظر برارت نما  نیو نماد یفرهنگ ،یدال ،یکیهرمنوت ،یپنج رمزگان: کنش یریارگک
 به دست آمد: ریز جینمودند که نتا ینتظار گودو را بررسدر ا

در  نکهای با. اندشده شنامهینما نیا یرگیباعث شکل «یکیهرمنوت»و  «یکنش»دو رمزگان    
موجرود در دو   یصورت نگرفته است، امّا همان نُه  تروال  شنامهیدر نما یکنش خاص یواقع یمعنا
به حسرا    شنامهینما نیکنش ا نتریمهم «انتظار». نداشده تیروا شبردیباعث پ شینما  یپرده 
 ریکه در ز شودیم جادیدر متن ا هاییمتن بر آن استوار است. در ادامه پرسش یاصل یةو پا دآییم

شوند؛ امّرا سره    یمتن م یشرویو باعث پ رندگییقرار م «یکیهرمنوت» هایرمزگان  یمجموعه 
متفاوت  یمعناها دیکاربرد را دارند و سبب تول نیشتریب «یفرهنگ»و  «نینماد» ،«یدال»رمزگان 
  ی شرنامه یمرتن نما  ن،ی. بنابراگرددیم ساینو یمتن دیامر منجر به تول نیکه هم شوندیدر متن م

رمزگان بارت را دارد. هنگام خواندن در انتظرار    ی هیّقابل انطباق با نظر یدر انتظار گودو ساختار
 یلگرو امّرا برا ا   شرود؛ یو مدام معنا پرس زده مر   میم رو به رو هستگودو، با گسست و عدم انسجا

پر از معنا است. پنج رمزگان مورد نظر برارت   شنامهینما نیبرعکس، ا میرمزگان بارت متوجّه شد
پنهران   شنامهیکه در پس نما فلسفی افکار و ارجاعات ها،به ما کمک کرد تا از پس حجم استعاره

خرود   کشفخواننده از  شود،یم ییکه رمزها شروع به بازگشا ی. زمانمییایبرب یشده بود، تا حدود
  ی شرنامه ینما ن،ی. بنابراکندیم دایکننده ارتقاء پ دیصرف، به تول ایکنندهو از مصرف بردیلذّت م

 یو حتّر  شودینم رشیدستگ یزیاست که اگر خواننده در آن منفعل باشد، چ یدر انتظار گودو متن
 زیر برودن مرتن ن   فررّار امّا بر اساس پنج رمزگان بارت، معناها متکثّر شردند و   د،شویدچار مالل م
است که طالرب خروانش فعّرال اسرت و خواننرده در       یدر انتظار گودو اثر رو،نی. از ادیروشن گرد

است که هر بار خوانرده شرود، دوبراره     ایشنامهیگفت نما توانیفعّاالنه دارد و م ینوشتن حضور
 شیکنجکاو که صرفاً به دنبال نشرخوار نباشرد و خرودِ مرتن بررا      یا پس خواننده .شودینوشته م
 دسرت  معنا به هاحرکت و هاسکوت ها،الوگدی ها،جمله ییارزش باشد، با کشف و رمزگشا یدارا
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 ق،یطر نیاست، لذّت خواهد برد و بد دهیرا در معنایییحجا ِ ب  یکه پرده  نیو از ا کندیم داپی
 رسدینهان در متن م هایییباینهفته و ز میر مفاهبه درک بهت
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