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مقدمه
فر ا نتسکا فکا  )1 8 8 3 - 1 9 2 4 ( 1و س��ا مو ئل
بکت )1906-1989(2از بزرگترین نویس��ندگان
معاصر هس��تند که بیشترین می��زان تحلیل و نقد
و بررس��یهای هنری و ادبی را به خود اختصاص
دادهاند .آثار آنها دارای درون مایههایی مش��ترک و
قابل تطبیق با یکدیگرند .قدرت این دو نویس��نده
به گونهای اس��ت که فلس��فه 3با تمام فلسفیدنها
و آفرین��ش مفاهی��ماش ،از آثار این دو نویس��نده
جه��ت ارجاعده��ی و بالقوگیه��ای 4خوی��ش
بهره  ب��رده و میبرد .از بارزترین این فیلس��وفان
ژیل دل��وز )1925-1995( 5اس��ت ک��ه افزون بر
واکنش��ی خالقانه به س��اختگرایی 6و روانکاوی،7
آثارش به س��وی رادیکال کردن پدیدارشناسی 8به
پی��ش میروند .به زعم او کنش متقابل فلس��فه و
هن��ر باید تفاوت 9و واگرای��ی بیافریند تا توافق و
فهم مش��ترک .در این راس��تا وقتی فلسفه با خلق
مفاهی��م به وج��ود میآید و هنر با آفرینش��ی نو،
ی��ک رخداد 10دگرگون ش��ونده حاصل میش��ود
ک��ه نمونهی متجل��ی آن در آث��ار فرانتس کافکا و
س��اموئل بکت نمایان اس��ت .دلوز با درک دقیقی
ک��ه از تاریخ ،ادبیات ،روانکاوی و ...دارد ،ادبیات
اقلیت 11خویش و مسئلهی قلمروزدایی 12زبانی را
در آثار این دو نویس��نده مش��هود میداند .در این
بین دیگر فیلسوفانی هستند که با اشتراکاتی که بین
کافکا و بکت در اندیشههایشان دارند مقاالتی مهم
دربارهی این دو ارائه دادهاند که از آن میان میتوان
به تئودور آدورنو )1903-1969(13فیلسوف بزرگ
انتقادی مکتب فرانکفورت ،ژاک رانسیر)1940( 14
و جورجو آگامبن )1943(15اشاره کرد       .
در ای��ن مقاله ضم��ن ارائهی تعریف��ی از ادبیات
اقلیت ،در پی آنیم که این مقوله ادبی را به صورت
17
مصادیقی ،تطبیقی ،در مسخ 16کافکا و دست آخر
بکت بیابیم و با مح��ور قرار دادن مبحث نفی 18و
19های کثرت 
ش��ئ 
20یافته در این دو اثر ،ردپاهایی
18

از ورشکس��تگیهای تعقل انس��ان م��در ِن را ،هم
در س��احت زبان و هم در س��احت زندگی نشان
دهیم .زیرا معماه��ا و روایتهای دلهرهآور کافکا
که همهچی��ز و همهکس را در لبهی پرتگاه فاجعه
قرار میدهد اندکی بعد جای خود را به آثار بکت
بخشید که همگی ماهیتی مابعد فاجعهای دارند و تا
آنجایی که ممکن است در برابر معناها و تفسیرهای
سبکسرانه و تکبعدی مقاومت میکنند.
روش تحقیق
این پژوهش بر پایهی آثار دو نویسنده مهم ادبیات
مدرن یعنی فرانتسکافکا و س��اموئلبکت اس��ت.
روش تحقی��ق توصیفی–تحلیل��ی و ب��ا رویکرد
تاریخی اس��ت و اطالعات الزم با استفاده از منابع
کتابخانهای و مطالعات نظریات فیلس��وفان معاصر
تطبی��ق و تدوین شدهاس��ت .در ای��ن تحقیق ابتدا
ب��ا بهدس��تآوردن مطالعاتی در زمین��هی ادبیات
اقلی��ت ،ب��ه واکاوی و ش��ناختی س��اختگرایانه و
پساس��اختگرایی در باب دو اثر مسخ و دست آخر
دو نویس��نده مذکور میپردازیم و س��پس قدرت
آن دو را در زمین��هی قلمروزدایی زبانی جس��تجو
خواهیم کرد تا نفی و ش��ئوارگی انس��ان معاصر
را که از ویژگیهای ادبیات اقلیت اس��ت ،دقیقتر
درک کنیم    .
پیشینهی تحقیق
مراد فرهادپور پژوهش��گر و محققی که در ارتباط
با ادبیات اقلیت کتاب و مقاالت مبس��وطی نوشته
در کتاب «تالش برای فهم دست آخر» مینویسد:
آثار بکت در واقع غیرقابل تفس��یرند و یا در مقابل
تفس��یر مقاومت میکنند .تفسیر هم از نظر آدورنو
ایدۀ اصلی فلس��فه اس��ت .اما آثار بکت در مقابل
تفس��یر مقاومت م 
یکند ولی در عین حال از درون
خواهان تفس��یر اس��ت .آدورنو نیز در باره نمایش
دس��ت آخر مینویس��د :آثار بکت تبیین وضعیتی
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اگزیستانس��یال نیس��تند بلکه روش او بدون هیچ
قص��د و نیت از قبل طرح ش��دهای تس��لیم گنگی
و بیمعنای��ی میش��ود .ویتگنش��تاین در کت��اب
پژوهشهای فلس��فی در مورد زبان مینویسد :نقد
زبان به هیچگونه سوژۀ مجردی تن نمیدهد .معنا
نه در رابطۀ نام و شئ وجود دارد ،نه در ذهن .معنا
در عملها و بازیهای زبانی فهمیده میش��ود که
درون آنها عم��ل میکنیم .زبان در ادبیات هنگامی
دارای قدرتی فصیح و متمایز است که از بازنمایی
دس��ت کش��د .در اینجا منظور از بازنمایی 21همان
نش��ان دادن یا بازگو کردن هرآن چیزی اس��ت که
پیش از آن بارها مطرح شده و از نو در قالبی دیگر
تکرار میش��ود .ادبیات اقلیت دقیقا همین قدرت
تمای��ز را دارد .زمینهه��ای ای��ن تحقی��ق از طرف
نگارندگان ،ارائه نمونههای مثالی از ادبیات مدرن
اس��ت که در باالترین س��طح ادب��ی معاصر جای
داشتهاند .فرانتسکافکا و ساموئلبکت دارای چنان
قدرت زبانی هس��تند که تن به هیچگونه بازنمایی
و س��طحینگری در آثار خود ندادهاند .از این رو
ژیل دل��وز ک��ه از نامآورترین فیلس��وفان معاصر
اس��ت ،ادبیات اقلیت را مس��یری برای نفی همان
ام��ر بازنمایی میداند؛ زیرا هنر ت��ا بدان هنگام به
حیات خود ادامه خواهد داد که نیرویی برابر نگاه
س��طحی جامعه داشته باش��د .دینامیک ماندگاری
هن��ر زمانی در اوج خواهد بود ک��ه دارای نیروی
مقاوم��ت و رویک��ردی ب��ه دور از تفننگرایی و
22
سطحینگری  باشد .نوع رویکرد زبانی ،تمثیلها
و استعارههای 23نهفته در آثار این دو نویسنده خود
نمونهای تمامعیار از واالترین س��طح ادبی اس��ت
ک��ه در این تحقیق در قال��ب ادبیات اقلیت معرفی
میشوند     .
 -1ادبیات اقلیت
رس��الت ادبیات ،صرف ًا مس��یری خطی و از پیش
تعینشده نیس��ت .به عبارتی ،ادبیات تنها به دنبال
بیان ش��دن نب��وده اس��ت .ناتمام ب��ودن و میل به

صیرورت 
(24شدن) در درون هر ادبیات نابی نهفته
است .اگر یک متن واقعا ادبیات باشد ،زمینهی خود
و ادبیات را دگرگون میس��ازد .به عبارتی قدرت
متفاوتی را بیان میکند که سرچش��مهی زمینههای
جدیدی اس��ت .یعنی همان اتفاقی که میتواند در
روش تطبیقی روی دهد .با اتکا به روش مطالعات
تطبیق��ی میتوان ب��ه حوزههای نقد ب��ه ویژه نقد
تکوین��ی و بازخوانی بنیانهای فکری یک گونه یا
ایده ادبی وارد ش��د و همانندی و ناهمانندیها را
م��ورد مداقه ق��رار داد ،زیرا این تفاوت اس��ت که
در فرایند فعلیتیابی مس��ئلهی اصلی محس��وب
میشود .بر این اساس ادبیات اقلیت نیز برای بیان
آنچه که هس��ت نمینویس��د(چنان که فقط میلی
برای بازتولید داش��ته باشد) بلکه برای مردمانی که
خواهند آمد مینویس��د .ادبیات اقلیت نه به دنبال
ام��ری خودآگاه بلک��ه در پی ام��ری ناخودآگاه و
نابهنگام است.
ادبیات اقلیت برگ��ردان واژ هی terature mineure
اس��ت که در فارس��ی به «ادبیات خُ رد» نیز ترجمه
یشود .اصطالح موسیقایی مینور به واژ هی mineure
م 
(اقلیت) نزدی��ک شد هاس��ت .گام آرام(کوچک) با
کوچکی ادبیات اقلیت همس��ان ش��ده وگام ماژور
ب��ه ادبیات بزرگ و اصلی نزدیک شد هاس��ت .نیس
کلرکولب��روک)1952(25در این زمینه مثالی از ویلیام
شکسپیر( )1564-1616م 
یزند« :شکسپیر را دقیقا
ب��ه این س��بب میتوان نویس��ندهی اقلیت در نظر
گرفت که آثارش تصویر یکدستی از انسان و حتی
تصویر یکدستی از شکس��پیر ارائه نمیکند .متون
او بیشتر به عالمتهای س��وال ش��بیهاند و با هر
اجرا یا خوانش سوال جدیدی مطرح میکنند .البته
هنگامی که شکس��پیر یک صنعت میش��ود(نظیر
صنعت توریسم ،صنعت فرهنگ ،صنعت دانشگاه)
نویس��ندهای اکثریتی است :در پی شکسپیر واقعی
میگردیم ،و خاس��تگاه افکار او ،و معنای حقیقی
آث��ارش .اما اگ��ر این ت��وان بالق��وه را در آثار او
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بیابی��م که میت��وان این آثار را ب��ه گونهای خواند
که انگار نمیدانیم شکسپیر که بوده ،دوباره اقلیتی
میش��ود»(کولبروک .)170،1387،همی��ن ام��کان
زبانی منجر به آن میشود که ادبیات اقلیت چیزی
را پدید آورد که از پیش قابلشناس��ایی نیست .اما
قابلتوجه اس��ت ک��ه این ادبیات ب��ا همین امکان
زبان��ی اثری دیگر را به س��نت عظی��م ادبی اضافه
نمیکند بلکه این س��نت را بر هم میزند و در آن
اختالل بوجود میآورد.
27
ژی��ل دلوز از مهمتری��ن متفکران پساس��اختگرا
که فلس��فهاش با ریاضی��ات ،هنر،ادبیات ،تاریخ و
سیاس��ت پیوند خورده اس��ت ،به همراه فیلیکس
گت��اری )1930-1992(28از مطرحکنندگان ادبیات
اقلیتان��د .به زعم این دو همه آثار ادبی بزرگ در
اقلیتاند اما آنچه در ادبیات اقلیت بس��یار اساسی
اس��ت عنصر زبان اس��ت .به عبارتی زبان از یک
عام��ل قدرتمن�� ِد قلمروزدایی تاثیر گرفته اس��ت.
زبان��ی که بدل به صدا میش��ود ی��ا زبانی که معنا
میآفریند .اما به هر روی بیش از آن که وس��یلهای
ب��رای بیان هویت باش��د اب��زاری ب��رای آفرینش
هویت اس��ت .از نگاه ژیل دل��وز در کتاب «کافکا
به س��وی یک ادبیات خرد»« :29قلمروزدایی زبان،
اتصال امر فردی با فوریت سیاسی ،و سرهمبندی
جمعی بیان ،سه مش��خصهی ادبیات خرد هستند.
چه بسا بتوان گفت ادبیات خرد به گونهی خاصی
از ادبی��ات اش��اره ن��دارد ،بلکه ش��رایط انقالبی
هر ادبیاتی اس��ت در دل آنچه ادبی��ات بزرگ (یا
اس��تقراریافته) نامیده میش��ود .حتی کسی که این
بد اقبالی را داش��ته که در کشوری با ادبیات بزرگ
متولد شود باید طوری در زبان خودش بنویسد که
یک یهودی چک به  آلمانی ،یا ازبکی که به روسی
مینویس��د»(دلوز .)45،1391،در توضی��ح بیشتر
این س��خن میتوان به فرانتس کافکا اشاره کرد .او
به این س��بب نویسندهی بزرگی نبود که روح بیان
ناشدهی مردم چک را به بیان درآورد؛ بزرگی کافکا
20

ب��ه این دلیل بود که بدون اتکا به تصوری معیار از
مفهوم مردم مینوشت ،یعنی همان قلمروزدایی که
با بهرهگی��ری از قناعت و ارتعاش دادن به کلمات
ی��ک نوع خش��کی و بیروحی را ب��رای مخاطب
پیافکن��د .اتفاقی فرم نایافته و فارغ از کاربردهای
نمادین و صرف ًا معنادار .البته منظور از عدم کاربرد
نماد و معنا تنها به این معنی نیس��ت که این موارد
را در آثار وی نمیت��وان یافت بلکه او چنان زبان
را حفر میکند و فرمهای معمول را با اس��تفاده از
مبه��م کردن واژگان  ب��ه کار میگیرد که گویی از
شکل انداختن کلمات منجر به آن میشود که زبان
از معنا رها شده و بر آن غلبه یابد  .
در این بین س��اموئل بکت نیز در شرایط بینظیری
از ادبی��ات اقلیت جای میگی��رد .وی نیز آن قدر
مرز ناممکن بودن و نانوشتن زبان را به خود زبان
یادآوری میکن��د که قلمروزدای��ی حاصل از آن،
سرش��ار از تسلس��لهای تحلیل برنده ،یا به نوعی
فرس��اینده میش��ود .این قلمروزدایی در آثار او تا
ح��دی پیش م��یرود که خوانن��دهی حقیقی را از
انس��ان بودن تهی یا به قول نیچه انسانزدا میکند.
در بکت فرم بر آنچه بیان میش��ود سبقت میگیرد
و آن را تغییر میدهد .این نوع زدودن و تن ندادن
به توازنهای فاقد شدت و شدن ،همان امری است
که دلوز در ادبیات خواهان آن است  .
ژاک رانسیر از دیگر فیلسوفان معاصر مصداق قابل
تاملی در باره رویکرد دلوز به ادبیات بر میگزیند.
وی درمقال��هی دل��وز بارتلبی و فرم��ول ادبی 30به  
ط��ور خالصه اذع��ان دارد« :هم��ان ماموریتی که
نیچه بردوش زرتش��ت برای صاف کردن جادهی
بین هستیشناس��ی و سیاس��ت میگذارد دلوز بر
دوش ادبیات میگذارد»(رانس��یر .)139،1390،در
این راس��تا دلوز ادبیات اقلیت را محور امر ناتمام
در مس��ی ِر ش��د ِن ادبیات میداند .یعنی راهی برای
تکامل هرچه بیشتر .در کتاب «کافکا به سوی یک
ادبی��ات خرد» از کتاب «او لکن��ت زد» ،ژیل دلوز
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آمده اس��ت« :یک نویس��ندهی بزرگ همیشه شیبه
بیگانهای در آن زبانی است که خود را بیان میکند،
حتی اگر این زبان ،زبان مادری او باشد .او در سر
ح��دات زورِ خود از اقلیتی خاموش و ناش��ناخته
میگیرد که فقط به خود او تعلق دارد .او بیگانهای
در زب��ان خود اس��ت .او زبان دیگ��ری را با زبان
خویش مخل��وط نمیکند ،بل زبان بیگانهای را که
از پیش موجود نیست ،درون خویش میتراشد .او
خود زبان را به جیغزدن ،لکنتزدن ،تتهپته کردن،
یا زمزمهکردن وامیدارد(».دلوز14،1392،و )13از
این ب��اب در رویکرد دلوز اهمی��ت ادبیات صرف ًا
در جه��ت دادن پیامهای��ی به ما نیس��ت ،بلکه به
این س��بب اس��ت که ادبیات قدرتی دارد برای به
در آوردن م��ا از پیامهای رمزگذاری ش��ده زبان و
بازگش��ت به صداها ،عالمتها ،وتاثیرهایی که از
طریق آنها معنا به ظهور میرسد.
32
ب��رای درک ای��ن صداها 31،عالمتها در مس��یر
مقاله ،به سوی تطبیق مواردی چون نفی و شئهای
کثرتیافته درادبیات اقلیت خواهیم رفت و با مالک
قراردادن دو اثر مس��خ و دست آخر ،هم از دیدگاه
داس��تان و هم ادبیات نمایشی ،تالش خواهیم کرد
ک��ه قلمروزداییهایی که در این دو اثر ادبی بزرگ
مشترک هستند را بیابیم.
 -2نفی
جهان ش��ناخته ش��ده ،از آن روی که شناخته شده
اس��ت ،ناشناخته اس��ت ،زیرا به س��ادهترین مثال
ممک��ن میت��وان دریافت زمانی ک��ه نیوتون 33در
زیر درخت نشس��ته بود و س��یبی ب��ر زمین افتاد،
جهان شناختهش��ده وی به نظرش ناش��ناختهآمد.
و به عبارتی اگر انس��ان امور ع��ادی و معمول را
ناشناخته محس��وب نمیکرد و صرف ًا آنها را امری
طبیع��ی تلقی میکرد ،جه��ان برایش در همان غار
تاریک افالطونی تعریف میشد.
مسئلهی نفی ،ریشهای بس سترگ از تجربهورزی
و میل به ش��دن را درون انس��ان متجلی س��اخت.

زی��را زبانی را ک��ه او به تدریج ب��ارور کرد و آن
را مناس��بترین بیان شگفتی محس��وب کرد ،تنها
با بَلی گفتن به هرچیز ،نمیتوانس��ت راه هرگونه
کنج��کاوی را هموار کند .اما در دوران معاصر این
تجرب��هورزی قدری به مخاطره افتاد به گونهای که
ای��ن امر در ادبیات اقلیت کامال به چش��م میآید؛
زیرا آنچه نویس��ندگان این ادبیات خلق کردند ،با
همه ملموس بودن ،نه زیس��ته و ن��ه هرگز تجربه
ش��ده بود .آنها نفی تجرب��ه و اراده را همان نفی یا
از دس��ت دادن فردیت ش��خص و رسیدن به تامل
ادراکی محض دانستند      .
دو ش��اهکار «مسخ» فرانتس کافکا و نمایشنامهی
«دست آخر»(پایان بازی) از ساموئلبکت به عنوان
نمونهای تطبیقی از این ادعا هستند که با طیکردن
زبانی قلمروزدایانه ،پیشتاز صرفکردن افعال نفی
بودهاند .به طور مثال در مسخ بیش از سیصد فعل
یا جملهی منفی به چش��م میخورد .اما در این دو
اثر از جمله موارد مش��ترکی که کمتر بدان اش��اره
شدهاس��ت مسئلهی سفر اس��ت .البته نه آن گشت
و گ��ذار منطقهای از جای��ی بد آب و هوا به جایی
بهتر .بلکه س��فری که در عین سفر نکردن حاصل
شدهاس��ت .س��فری که آغاز نمایش دست آخر با
تمام ش��دن و نفی ،مخاطب را ب��ا امری  نامناپذیر
مواجه میس��ازد .عبارت «تمام شد» آخرین کالم
مس��یح بر صلیب به روایت انجیل یوحناس��ت که
ب��ه ما خبر از یک رس��تاخیز میده��د .این امر در
نمایشنامه اینگونه آمدهاست« :کلو (خیره با لحنی
سرد) :تموم ،تموم شد ،تقریبا تموم شد ،باید تقریبا
تموم شده باشه»(.)Beckett ,1990 ,93
سفری که در نمایشنامه دست آخر جریان دارد به
34
مثابه آغاز سفری است که والدیمیر و استراگون
36
و از طرف��ی الکی و پوتزو 35در «در انتظار گودو»
درآن قرار دارند :از جادهای روس��تایی که نشانگر
فضای��ی دورافت��اده اس��ت ب��ا درخت��ی در حال
جوان��هزدن ،به اتاق��ی نمور که دو پنج��ره مرتفع
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کوچکاش به ترتیب به بیابان و دریا باز میش��ود.
ما در دس��ت آخ��ر در حین این که ب��ه پایان این
سفر(بازی) نزدیک میش��ویم اما کماکان محکوم
به ادامه دادن هستیم؛ درعین ناتوانی از ادامه دادن.
این میل به ادامه دادن همان شور باطل تاریخ است
که همچون یک نمایش مدام از یک تابلو شروع و
به یک تابلو دیگر ختم میشود و آن قدر ادمه یافته
که برایمان هیچ جذابیتی یا کنش��ی در اوج و فرود
ندارد اما به هر روی میل به س��پری ش��دن و ادامه
دادن دارد .در نمایشنامه دس��ت آخر بر صحنهای
تقلیلرفته و در جمجمهای تحلیلرفتهتر قرار داریم
که به جایی نامعلوم پرت شدهاست .یک نوع خالء
که س��اعت و زمان در آن شئ بیمصرف هستند و
به عبارتی س��فری که طبیعت آن نوعی دهنکجی
به ه��ر نوع طبیعت شناختهش��ده دارد .به گونهای
که با هیچ تلس��کوپی وضعیت روشنی را برایمان
مشخص نمیسازد       .
«هم :هیچی جم نمیخوره .همه چی....
کلو :هی
هم( :خش��مگین) صبر کن تا حرفم تموم بش��ه!
(صدای عادی) همه چیز چی؟
کلو :چی همه چیز؟ تو یک کلمه این رو میخوای
بدونی؟ یک لحظه صبر کن( .با تلسکوپ  به سمت
بیرون میچرخد ،نگاه میکند ،تلس��کوپ را پایین
میآورد ،به س��مت هم میچرخد) جنازه( .مکث)
خوبه؟ راضی شدی؟
هم :دریا رو نگاه کن
کلو :اون هم همینه
هم :اقیانوس رو نگاه کن!
(کلو از نردبان پایین میآید ،چند قدمی به س��مت
پنجره طرف چپ بر میدارد ،برای بردن نردبان بر
میگ��ردد ،نردبان را بر میدارد و زیر پنجره طرف
چپ میگذارد ،از آن باال میرود ،با تلس��کوپ به
سمت بیرون میچرخد ،مدت زیادی نگاه میکند.
از جا میپرد ،تلسکوپ را پایین میآورد ،وارسیاش
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میکند ،دوباره به سمت بیرون میچرخد).
کلو :هیچ وقت همچین چیزی ندیده بودم!
هم( :نگران) چیه؟ بادبونه؟ بالهی ماهیه؟ دوده؟
کلو( :در حال نگاه کردن) نور پایین رفته
هم( :آسوده) به! این رو که میدونستم
کلو( :در حال نگاه کردن) آخه یه ذرهش مونده
هم :پایینش
کلو( :درحال نگاه کردن) آره
هم :حاال چی؟
کلو( :درحال نگاه کردن) همهاش از بین رفت
هم  :مرغهای دریایی نیستن؟
کلو( :در حال نگاه کردن) مرغهای دریایی!
هم :تو افق چی؟ هیچی تو افق نیست؟
کلو( :تلس��کوپ را پایین میآورد ،به س��مت هم
میچرخد ،خش��مگین) تو رو به خدا چی میتونه
تو افق باشه؟
هم :موجها ،موجها چه جوری آن؟
کل��و :موجها؟(تلس��کوپ را ب��ه س��مت موجها
میچرخاند) سرب
هم :خورشید چی؟
کلو( :در حال نگاه کردن) هیچی
ه��م :ولی باید در حال غروب باش��ه .دوباره نگاه
کن.
کلو( :در حال نگاه کردن) لعنت به این خورشید
هم :پس شب شده؟
کلو( :در حال نگاه کردن) نه
هم  :پس چیه؟
کلو:خاکستری(مکث ،هنوز بلندتر خاکستری»
(بکت)45،1383،
این درماندگی انسان مدرن و خاکسترنشین که در
آث��ار بکت وجود دارد همگی مملو از تسلس��ل و
س��رگردانیهای تحلیل برنده هس��تند .در این اثر
نی��ز واژهها و موقعیتها ،ج��دا از آنچه درام با آن
تصنیف شدهاند ،نفیهای واقعیت داللتگر هستند
و از طرفی در هیچ درامی کلمات چنین قوی تقلیل
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نیافته اس��ت .آلن بدی��و 37از بزرگترین متفکران
زن��ده دنیا که وی را یگانه رقی��ب ژیل دلوز برای
احراز مهمترین فیلسوف معاصر میدانند ،در کتاب
« »on beckettمیگوی��د« :ای��ن تکرار همیش��گی
همسان ،در یاس ماندن و رنج کشیدن بدنهایی است
که سرگرم نگریستن به گذشته غلتان جهاناند ،اما
چرا آغازی در ازای آنچه اتفاق میافتد نیست؟ به
همراه این شکل غیرمنتظره متوقف ماندن نثر هم در
ضرباهنگ و هم در تصویر»()Badiou ,1990,113
این ش��کل غیرمنتظره را میتوان در همان قدرت
زبان��ی یافت ک��ه در ابتدای این جس��تار در زمینه
ادبیات اقلیت دلوز توضیح داده ش��د .امری که به
نابترین ش��کل قلمروزدیانهی ممکن در مس��خ
کافکا متجلی است .سفر گرگور زامزا 38شخصیت
اصلی این داس��تان درنوردیدن مرزهاس��ت .زیرا
کافکا تکلیف مخاطب را به خوبی مش��خص کرده
و آنچه به ما نشان میدهد تنزل انسانی برهنه است
که به موجودی بدل میش��ود که نه انس��ان است
و ن��ه حیوان یعنی نفی آن چیزی اس��ت که در آن
قرار دارد .جان زیلکاس��کی 39در کتاب «سفرهای
کافکا» 40نوش��تههای وی را آکن��ده از حکایات و
شرح سفرها میداند .اما این سفرها همچون دست
آخر به منظور ترک زادگاه خود نیس��ت و همچون
رم��ان «محاکمه» س��فری ب��ه منزلهی اس��تعارهای
ب��رای جابهجای��ی درونی اس��ت .در «مس��خ» نیز
نوعی دگردیس��ی است که س��فری از انسانیت به
حیوانیت اس��ت .گرگور زامزا که به حشرهای بدل
شده اس��ت ،در اتاق خود دائم س��فر میکند و بر
روی س��قف و دیوارهای اتاقی میخزد که اکنون
کامال غریبه ،ناآش��نا یا نامتعین گش��ته اس��ت .این
دگردیسی نشاندهندهی میل درونی کافکا به نشان
دان مس��ئلهی استعمار است .استعماری که گرگور
به واسطهی خدمترسانی به خانوادهاش دچار آن
اس��ت .از طرفی اس��تعماری که توسط کارفرمای
وی مدام ابالغ میش��ود و منجر به آن میشود که

شخصیت گرگور به یک فروپاشی تمامعیار برسد.
فروپاشی که بهای سنگین آن هم رهایی از هرگونه
بهرهکشی و از آن مهمتر استعفا از امر انسان بودن
و چه بس��ا متمدنانه زندگی کردن اس��ت .این نوع
دگردیس��ی یا سفر درونی شخصیتهای کافکا در
بطن خود ،به هیچوجه میل بازگش��ت به هر آنچه
که از قبل بودن را در خود ندارند .یعنی ادامه دادن
مسخ  و حتی رسیدن به مرگ که خود نشان از نفی
امری اس��ت که در جهان معاصر در جریان است.
این رخداد همان میل شدن دلوزی است که تا نفی
مرحلهی قبل یا به عبارتی نه گفتن به مرحلهی قبلی
حاصل نشود ،رویداد شگفت شکل نمیگیرد .ژاک
رانس��یر در این باره در زمین��هی دیدگاه دلوز بیان
میکن��د« :او بر قدرت ضد روایی ش��دنها متکی
اس��ت و به همین دلیل است که قدرت را در یک
شخصیت نمونه متمرکز میکند ،شخصیتی که بدل
میش��ود به عامل ش��دنها ،به مظهر و تجلی گاه
شدن»(رانسیر.)127،1390،
در این راس��تا ما متوجه میش��ویم که مفاهیم کلی
قطع��ه قطعه میباش��ند و مرحلهبهمرحل��ه نیاز به
تحول دارند .در این باب زیلکاس��کی بر این باور
بود که برای کافکا س��فر ،هم چون نوشتن ،آبستن
وعدهی رسیدن به یوتوپیا بود .در متنی که از مسخ
میآی��د میتوانیم بیشر با این امر مواجه ش��ویم:
«گرگ��ور از فرط هیج��ان همه چی��ز را فراموش
ک��رد و گفت :جناب پیش��کار صب��ر کنید .همین
االن در را باز میکنم .یک ناخوش��ی س��اده ،یک
س��رگیجه ،باعث شد نتوانم بلند ش��وم .من هنوز
توی تختخوابم .ولی حالم دوباره جا آمدهاس��ت.
همین االن از تختخوابم بی��رون میآیم .کار به آن
آس��انی که فکر میکردم پیش نم��یرود .وای که
آدمی��زاد چهطور یکدفعه از پا در میآید! دیش��ب
حالم کامال خوب بود پدر و مادرم ش��اهدند .ولی
ن��ه ...،گرگور در هر حال ک��ه با عجله این مطلب
را به زبان میآورد ،خود به درس��تی نمیفهمید که
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چه میگوید ...به سوزش شدیدی که در زیر تنهی
خود حس میکرد اعتنا نکرد .هیکل خود را روی
پش��تی صندلی که در آن نزدیکی ب��ود انداختد و
ب��ا پاهای نحیف خود دو ط��رف آن را گرفت .به
این ترتیب بر خود مس��لط ش��د و س��پس ساکت
ماند .حال میتوانست گفتههای پیشکار را بشنود.
پیش��کار از پدر و مادر گرگور پرس��ید :یک کلمه
از حرفهای��ش را فهمیدید؟»(کاف��کا.)21،1383،
هنگام��ی که ما از زبان گرگ��ور زامزا ،این مطالب
را خطاب به پیش��کار میشنویم ،به عبارتی از قبل
ش��اهد تبدیل شدن او به یک حشره هستیم .وقتی
پیش��کار یک کلمه از حرفه��ای او را نمیفهمد
یعنی زمانی است که انسان ،از انسانبودن انصراف
داده زیرا زب��ان بیانی که با آن تکلم میکرده دیگر
متزلزل شده است .این همان تزلزلی است که بکت
با انتزاعی کردن فضای رویداد نمایشنامهی دست
آخر به ما میدهد .یعنی همان سفری است که زبان
و حتی شخصیت انسانی را ملغی یا به عبارتی نفی
میکند .جورجو آگامبن از دیگر فالس��فهی بزرگ
جهان امروز که مباحثی چون زبان و زمان اهمیت
فراوان��ی میدهد در زمینه تحلیل آثار کافکا به یک
بالقوگی معتقد اس��ت« :بالقوگی ،فقط برای دیدن
ب��ود و اگر این مقام صرف��ا برای فعلیت یافتن نور
وجود داش��ت ،ما هرگز نمیتوانس��تیم تاریکی را
تجربه کنیم .عظمت بالقوگی انس��انی آن است که
پیش از هرچیز بالقوگی برای عمل نکردن ،بالقوگی
برای تاریکی اس��ت»(آگامبن .)160،1390،به زعم
او بالقوه بودن یعنی فقدان خویش بودن ،در پیوند
ب��ودن با عدم قابلیت خوی��ش .باید افزود که با به
چالش کشیده شدن زبان در آثار نویسندگان ادبیات
اقلی��ت و فرو ریختن قلمروهای آن هم چون قرار
گرفتن قطبی منفی در کنار قطبی مثبت است .یعنی
ب��ه عبارتی بالقوگی منفی الزم��هی بالقوگی مثبت
است و ما را به منطقهای نامعین میکشاند.
با تکیه براین اس��تدالل میتوان چنین استنتاج کرد
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که کافکا توانایی مبدل س��اختن سفر به استعاره را
به میانجی تواناییاش در سفر نکردن بیان میکند.
ام��ری را که ب��ه خوبی در زمینهی آث��ار بکت نیز
میتوان یافت   .
 -3شئهای کثرتیافته
پس از نگرش��ی کوتاه در باره رویداد نفی که خود
امری کثرتیافته اس��ت ،پرداختن به مبحث ش��ئ
ب��ه آن دلیل ضروری اس��ت که این مه��م در آثار
نویسندگان ادبیات اقلیت به خصوص آثار کافکا و
بکت ،از تمثیل و اش��تراک زیادی برخوردار است.
شئ یا شئوارگی از واژهی  ،Reificationاز  resبه
ِ
دگرگشت فراشد
معنای ش��ئ یا چیز قابل تبدیل و
یا مناس��بتی که به یک ش��ئ دارد اش��اره میکند.
تئودور آدورنو با تاثیر از مارکس)1818-1883(41
و لوکاچ )1885-1971(42اذعان دارد که جامعهی
س��رمایهداری هستی انسان را به وضعیت کارگری
تقلیل میدهد وانس��ان چون کاالیی در نظر گرفته
میشود .این تقلیل حیات انسانی  اساس برداشت
آدورنو از فاشیس��م اس��ت و این خود بیشک  با
دیدگاه او دربارهی زندگی اخالقی و سیاسی مدرن
پیوند دارد .علیرغم این که بررس��ی شئوارگی یا
تبدیل ماهیت انس��ان به ش��ئ یا اث��اث کمارزش،
ازدیگر مباحث قابل توجه در ادبیات اقلیت اس��ت
و این ش��ئ مهم در میان این اش��یاء س��اکن ،پیکر
انسان است( ،انس��انی که به عنوان فرد ارادهکننده
اش��یا را همچون ابژههایی شناس��ایی میکند که به
اراده فردی او بس��تگی دارند) ام��ا بنگریم که اگر
تعریفی که از خود انس��ان داریم امری ملغی باشد،
اراده در رون��د زندگ��ی او چه تعری��ف و تاثیری
دارد؟
ب��ا توجه ب��ه کث��رت اش��یاء موجود در داس��تان
مس��خ فرانتس کاف��کا و نمایشنامهی دس��تآخر
س��اموئلبکت ،از جمله اش��یاء مشترک در این دو
اثر پنجره اس��ت که به طور حتم قرار نیس��ت نور
امی��دی از آن بتاب��د و ما را رهنم��ون به پدیدهای
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الیتناهی شود .بلکه دریچهای جهت َننگریستن به
تمام قطعیتها و برهانهای تفس��یرپذیر است .در
این باب در مس��خ کافکا آمده اس��ت« :روزبهروز
دیگر موضوعات��ی  را که چندان قدیمی نبودند به
ش��کل مبهمتر به خاطر م��یآورد .دیگر هیچوقت
چش��مش به بیمارس��تان روب��هرو ک��ه پیشترها
اغل��ب از دیدن آن ش��کایت داش��ت نمیافتاد ،و
اگر دقیقا نمیدانس��ت که در خیابان س��اکت ولی
کامال شهری شارلوت سکونت دارد ،امکان داشت
تصور کند که از پش��ت پنجره ب��ه بیابانی برهوت
چش��م دوخته است که در آن آس��ما ِن خاکستری
و زمین خاکس��تری به گونهای تفکیکناپذیر با هم
درآمیختهاند» (کافکا     .)39،1387،
هنگامی که انسان یا هر موجودی از پس پنجره  به
بیرون مینگرد ،در واقع در حال نوعی رصد کردن
است .یا ممکن است در اندیشه مطالبهای خاموش
از جامعه یا خودش باش��د .اما این چهره (گرگور
زام��زا) در عمق خود هیچگاه دلیلی نمیبیند که از
راهی آس��ان چون زبان همهی درونیاتش را منتقل
کن��د .در اینجا کلمه در بنبس��ت نوعی نفی نهفته
اس��ت که منجر میش��ود؛ تصویر عنصر غالبی بر
صدا باش��د .یا صدایی که دیگ��ر هیچگاه قابلفهم
نخواه��د بود .صدایی که در خالء س��ترگی گم و
ناپیداست .پس خود صداست که  خود را به گونهای
جبرانناپذیر و مطلق قلمروزدایی میکند و در این
حال آنچه میماند نوعی فرسودگی تحلیل برنده و
غیرمتعارف است .این امر همان گمگشتگی انسان
مدرن اس��ت که تنها رنگی ک��ه در بیرون میبیند
خاکستری است .آن هم دود گرفته یا مهآلود .مراد
فرهادپور 43در اینباره در مقاله گفتاری در حاشیه
دست آخر میگوید« :وقتی بگوییم کاف (کاری که
کافکا میکند) از اول نش��ان دادهایم که حتی خود
فرد هم در حال اس��تحاله و بخارش��دن در فضایی
است که در آن همهچیز تبدیل به تمثیل و بخار شده
است .کافکا در حد پرسونالیتی و شخصیت و کنار

گذاشتن آن ترفند شخصیتس��ازی روانشناختی
ب��ا قضیه برخورد میکند ،ول��ی بکت جلوتر رفته
است؛ نه فقط شخصیت ،که دیگر حتی آن چفت و
بستهای عادی روایت هم بخار شدهاند و عوامل
اصلی ماجرا را نمیتوانیم روایت کنیم ،چون قادر
نیس��تیم برای آنه��ا نامی انتخاب کنی��م ،چون این
عوامل چن��ان انتزاعی و کلیاند ک��ه وصل کردن
آنها به روایت خیلی مشکل است ،مگر با شکستن
روایت» (فرهادپور .)23،1389،در این بین پنجره به
عنوان شی ساکن تنها حامل سکوت است و پیوند
این س��کوت با مه روی پنجره ،ما را شاهد سفری
میکند که آمیخته با تبخیرش��دن موجودیت انسان
اس��ت .امری که پتانسیل نهفته در هر شخصیت را
چون روایت میشکند و تکثر میدهد .شگفتی این
امر زمانی است که گرگور زامزا پس از تبدیلشدن
به نوعی حشره دیگر چندان تمایلی برای بازگشت
به آنچه بودهاس��ت ن��دارد .و قرارگرفتن او مقابل
پنجره دیگر حتی نه انسانی و نه حیوانی است زیرا
هر کدام دیگری را در سیالنی قلمرو زدایی میکنند.
ب��ه عبارتی هر گون��ه انتخابی اگزیستانسیالیس��تی
در ای��ن وضعیت ملغ��ی و گروتس��کوار به نظر
میرس��د .زیرا در فلس��فهی اگزیستانسیالیس��تی
وضعی��ت به این تعبیر اس��ت« :فرد هنگامی که در
موقعیت تراژیک  قرار میگیرد ،ناگزیر از انتخاب
میش��ود .انتخابی را که باید با تم��ام وجود بهای
آن را بپ��ردازد .چه زندهی مرده باش��د چه مردهی
زنده» (علیزاده مقدم .)9،1389،با این تعریف وقتی
در زمین��هی آثار کافکا تامل میکنی��م میبینیم که
او در اعم��اق وجودش به بنمایهای دس��ت یافت
که نه بینش اس��اطیری در اختیار او گذاش��ت و نه
الهیات اگزیستانسیالیستی .کافکا با دگردیس کردن
انس��ان به موجودی دیگر ،ن��ه تنها واژهی انتخاب
بلکه هس��تی و زمان س��ارتری 44را دگرگون و به
عبارتی قلمروزدایی میکند .کافکا در مس��خ تمام
انتخابهای انس��انی جهت بازگشت به هستی را
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نف��ی کرده زیرا ق��درت بیان(زب��ان) هرچیز از او
س��لب شده اس��ت .تئودور آدورنو همین مسئلهی
هس��تی را همچون مخرجمش��ترکی بین  داس��تان
مسخ و نمایشنامهی دستآخر میداند و میگوید:
ِ
ِ
مخالف
قط��ب
«موض��ع فردگرایانه ،برس��ازندهی
رهیافت هستیشناس��انه هرنوع اگزیستانسیالیس��م
اس��ت ،از جمله اگزیستانسیالیس��م وجود و زمان،
و در ای��ن مقام با این رهیافت هم جایگاه اس��ت.
نمای��ش بکت این موض��ع فردگرایانه را هم چون
پناهگاهی منس��وخ به دور میاندازد .اگر تجربهی
فردی در عی��ن انضمام��ی و محدودبودنش خود
را به مثابه س��یمایی از وجود تفس��یر کرده است،
بیواس��طگی فرایند فردش��دن فریبی بیش نیست؛
حامل تجربهی فردی هماره با واس��طه و مشروط
اس��ت .فرض نهفته در دس��تآخر این اس��ت که
دعوی فرد ب��ه خودآیینی و وجود ،دیگر باورپذیر
نیس��ت» (آدورنو .)13،1389،با این توضیح درمی
یابیم که ش��ی وارگی در ادبیات اقلیت ،به ما اثبات
میکند که دیگر نه تنها تفاوتی بین انس��ان و اش��یا
وجود ندارد بلکه انسان ،خود را از هرگونه زیست
انسانی مبرا کرده اس��ت .به آن دلیل که شخصیت
وی ،مدام در حال فروپاشی و استحالهشدن است.
به عبارتی ش��ئوارگی اصل��ی و کثرتیافته خود
شخصیت انسان است .از مهمترین دالیل این این
ادعا در نمایشنامهی دس��تآخر بکت به وضوح
وج��ود دارد .زی��را طب��ق همان مثالی ک��ه  از این
اث��ر در بخش نفی ذکر ش��د نگاه ک��ردن به بیرون
از پنجره به وس��یلهی تلس��کوپ هیچ نیست مگر
وضعیت��ی که در آن دیگر طبیعتی در کار نیس��ت.
مرحلهی ش��ئوارگی جهان یعن��ی زمانی که دیگر
چیزی باقی نمانده است که به دست آدمیان ساخته
نش��ده باشد ،و دوباره توسط خود او بلعیده نشود.
ملموس بودن کاراکترهای بکت در نهایت انتزاع و
تجرید مس��خ میشوند .او با نشان دادن یک بیابان
و یک اقیانوس در دو پنجره کل پروژهی انسان را  
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به چالش میکش��د ما را رهنمون به این جمله مهم
از نیچه 44میکند که تری ایگلتون 45آن را در کتاب
«معنای زندگی» آورده است« :در نهایت انسان در
اش��یا چیزی نمییابد مگر آن چه خود در آنها قرار
داده اس��ت» (ایگلتون .)145،1388،این آمیختگی
اش��یا با خود انسان ،نش��ان از نوعی بیرونافتادگی
تاریخ��ی ی��ا عدم تمایل انس��ان به ادامهی مس��یر
طبیع��ی دارد ک��ه تا به حال طی کرده اس��ت .بدن
انس��ان در مس��یری انتزاعی ،همچون اشیا آن قدر
بیس��رو صدا میشود که شالودهی محکمی درون
خویش نمییابد            .
نتیجهگیری
رویکرد ژیل دلوز و بسیاری از فیلسوفان همعصر
وی به سمت به چالش کشیدن مسئلهی حیات بوده
اس��ت .در این باب ادبیات نابی که او بیان میکند،
با خلق ش��خصیتهایی متف��اوت و دگرگون ،در
اندیشهورزش��دن فلسفه و ترویج مفاهیم آن کمک
شایانی کرده است .در این بین ادبیات قلیت ،از منظر
وی سرشار از عناصر پرسشبرانگیز است .عناصری
ک��ه از هر آن چی��زی که یکنواخ��ت و بیحاصل
اس��ت سرباز میزند .زیرا ادبیات و هنر نمیتوانند
بر اس��اس بازنمایی و تجربهای مشترک بنا شوند.
در این راستا عناصر قلمروزدایانهای که دلوز از آن
سخن میگوید نیز در پی واژگونسازی تجربههایی
اس��ت که هیچگونه تف��اوت بحثبرانگیزی در آن
وجود ندارد .بررس��ی تطبیقی دو عنصر قلمروزدا
در داستان مسخ کافکا و  نمایشنامهی دست آخر
بکت شامل نفی و شیهای کثرتیافته است و این
امر نش��انگر صیرورتی در جهت تغییر است .این
تغییر به واسطهی حضور فلسفه ،هنر و ادبیات در
کنار یکدیگر میسر میش��ود .همانگونه که کافکا
و بکت از دل فرس��ودگی که در روزمرگی وجود
دارد زبان مفاهیم را آفریدند و با نفیهایی مستمر،
در پی به چالشکش��یدن چیس��تی جه��ان بودند.

آنه��ا انس��ان معاصر را آن قدر ف��رو رفته در عمق
ش��ئ وارگی دیدند ش��خصیتهای آثارشان را در
فضاها و رویدادهایی نابهنگام میبینند .فضایی که
قهرمانانشان بری از هرگونه قهرمانیگری بین خود
و اشیاء یک نوع حلشدگی یا تبخیر شدن میبینند  .
      جدول  :1تطبیق نفی ،شئوارگی و قلمروزدایی زبانی در «مسخ»کافکا و «دستآخر» بکت    
                                     

موضوع:

در داستان مسخ ،شخصیت اصلی(گرگور زامزا)
ما را با خود همسفر میکند .اما این سفر تنزل
انسانی برهنه است که به موجودی بدل میشود
که نه انسان است و نه حیوان یعنی نفی آن
چیزی است که در آن قرار دارد .کافکا مخاطب
را همچون گرگور مسخ شده در وضعیت قرار
میدهد و این خود نفی هرگونه نتیجهگیری
است .زیرا کافکا علی رغم این که خواننده را
سردرگم میکند انتخابهای انسانی جهت
بازگشت به هستی را نیز نفی میکند.

در بسیاری از نمایشنامههای بکت مخاطب با فضایی
شبه انتزاعی روبروست .با محیطی غیرروالی و این همانی
که نه روبه جلوست و نه تمایل به بازگشت دارد .هم چون
بیابان و جادهای کسالتبار که ما در حین این که به پایان
این سفر(بازی) نزدیک میشویم اما کماکان محکوم به
ادامه دادن هستیم .ناتوان از ادامه دادن اما محکوم به
ادامه دادن و این خود نفی وضعیتهای واقعگرایی و
اگزیستانسیالیستی نمایشنامهنویسی معاصر نیز هست.

از بهترین مثالهایی که میتوان در پیوند و
همآمیختگی بین انسان و اشیاء در داستان
مسخ بیان کرد خود شخصیت اصلی است.
زیرا او از انسانیتی استعمارگر و فریبکار که او
شئهای را در سلطهی خود قرار داده است میگریزد.
کثرتیافته شیوارگی رویداده از برای گرگور ،به دو بعد
زمانی مرتبط است .بار اول زمانی که چون یک
ماشین مدام کار میکرده و سپس هنگامی که
با دگردیسی که برایش پدید میآید ،از طرف
اطرافیانش همچون یک شی بیمصرف نادیده
گرفتهشده و به دور انداخته میشود .

مرحلهی شئوارگی در آثار بکت زمانی است که دیگر
چیزی باقی نمانده است که به دست آدمیان ساخته
نشده باشد ،و دوباره توسط خود او بلعیده نشود .این
امر به مثابه خود جهان نیز هست .همچون(نمایشنامه
دستآخر) جمجمهای که به نمایندگی از خود جهان به
گوشهای در بیابان پرتاب شده و خود میتواند همچون
شئ بیارزشی تلقی شود .از طرفی ماهیت انسان و
عملکردی که تاریخ با او داشته است نیز همینگونه
است .به عبارتی نگریستن از پنجره به بیرون ،نگریستن
به خود انسان و جهان پیرامونش است.

قلمروزدایی کافکا ،در ابتدا تعمدی است که او
در نوع نوشتار و بیانش ایجاد میکند .بهعبارتی
نگهداشتن و فاصلهگذاری در مرز بین انسان
و حیوان و تن ندادن به یک رویداد روالی و
همیشگی ،از طرفی تالش برای ایجاد نوعی
خالء و ماندگار کردن تماشاگر در آن.

اثر بکت ،از بارزترین نمونههای قلمروزدایی در ساختار یک
نمایشنامه است که بکت به دنبال زدودن ساختارهای
متوالی است که یکی از بنمایههای همیشگی تئاتر اوست.
او نوعی نمایش در نمایش را برایمان مهیا میسازد اما در
عین حال چندان تن به اثری صرفا گذرا نمیدهد.

نفی

قلمروزدایی
زبانی
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کافکا

بکت
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پینوشت:

Frans kafka-1
samuel beckett-2
philasephy-3
potentiality-4
Gill Deleuze-5
Constructivism-6
Psychologism-7
Phenomelogi-8
Difference-9
Event-10
Minority Literature-11
Deterrialization-12
-13تئودور آدورنو( )Theodor Adornoاز فیلسوفان مکتب فرانکفورت که مبحث صنعت فرهنگسازی را مطرح کرد .او با داشتن نگاهی انتقادی به هنر ،سعی در
نشان دادن کاالواره شدن هنر داشت .کتاب «دیالکتیک روشنگری» از آثار مهم او میباشد.
-14ژاک رانس��یر( )Jacques Rancierفیلس��وف و اس��تاد دانش��گاه پاریس .از آثار ترجمه ش��دهی وی میتوان به کتاب «آینده و تصویر»« ،نفرت از دموکراسی» و
«ناخودآگاه زیباییشناسی» اشاره کرد.
 -15جورجو آگامبن( (Giorgio Agambenاز فیلسوفان ایتالیایی که در زمینهی هنر و ادبیات پژوهشهای زیادی انجام داده است .کتابها و مقاالتی  چون وسایل
بیهدف ،آپاراتوس ،کودکی و تاریخ ،زبان و مرگ ،از وی به فارسی ترجمه شده است.
Metamophosis-16
End Game-17
Negation-18
Reification-19
The Multiple-20
Represation-21
Allegory-22
Metaphor-23
 -24شدن( )Becomingاز واژههای تخصصی فلسفهی دلوز است که به فارسی صیرورت نیز ترجمه شده است.
Keler Kolbrouk -25
Wiliam Shekespeare-26
Post modernism-27
 -28فلیکس گتاری( )Felix Guattariدر بسیاری از کتابها و تحقیقهای دلوز  در کنار وی بوده .آنها همکاریهای زیادی را با یکدیگر داشتهاند.
Pour Une Literature Mineure-29
 -30دلوز ،بارتلبی و نقد ادبی از جمله مقاالت دلوز است که در باره یکی از آثار هرمان ملویل نگارش یافته است .بارتلبی شخصیت اصلی این داستان یک محرر است
و در طول داستان یک جمله را به مراتب تکرار میکند که از نگاه دلوز به نوعی نفی وضعیت پیرامون است .جمله بارتلبی این است :ترجیح میدهم که نه.
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Voise-31
  Signes-32
Isaac Newton-33
Vladimir and Estragon-34
Posso and Lucky-35
Wating for Godo-36
-37آلن بدیو(  )Alein Badiouاو به فیلسوف حقیقت مشهور است .از نگاه او سیاست ،هنر ،علم و عشق در درون هر رخداد مهمی وجود دارد .وی فلسفه را در
خدمت هنر میداند و مقاالت و کتابهای زیادی از وی به فارسی ترجمه شده است .او سوژای هگلی -الکانی را در فلسفه دارد.
Gregor Samsa -38
John Zilkaski-39
Trips Kafka-40
Karl Marx-41
Gyorge Lukacs-42
-43مراد فرهادپور از مهمترین روش��نفکران و طرفداران تفکر انتقادی .وی از جمله کس��انی است که در معرفی فیلسوفانی چون آلن بدیو  ،جورجو آگامبن و اسالوی
ژیژک نقش بسزایی داشته است« .بادهای غربی»« ،پارههای فکر» و «عقل افسرده» از جمله آثار تالیفی اوست.
  -44ژان پل س��ارتر(  (jean Paoul Sartereفیلس��وف ،رمان و نمایشنامهنویس فرانسوی فلسفهی اگزیستانسیالیسم را با نام وی میشناسند .کتابهای «هستی و
نیستی»« ،اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر» و «ادبیات چیست» را از آثار مهم وی میباشد.
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