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یادداشت مترجم

به گفته هیو کِنِر“ ،آخربازی یک شاهکار فراموش نشدنی و شاید یکی از برجستهترین
آثار سموئل بکت است” .در این کتاب گزیدهیی از تفسیرهای انتقادی دربارة آخربازی به
اهتمام بل گیل شوینی تدوین و ویرایش شده؛ این مجموعة گردآمده ،یکی از مجموعه
کتابهای “تفسیرهای قرن بیستم” است که نقدهایی مدرن از منتقدان مطرح دربارة آثار
شاخص و مهم تاریخ ادبیات غرب به چاپ رسانده است.1
این گزیدة جس��تارها ،گذش��ته از مقدمة خود ویراستار که گفتاری است نکتهسنج
درباب کل پیکرة آثار بکت ،با مطلبی از الن شنایدر ،کارگردان آمریکایی که تمامی آثار
نمایشی بکت را در نیویورک به اجرا برده ،آغاز میشود و بیشتر به تجربههای شخصی
این کارگردان در زمان تمرین آخربازی و مالقاتهایی که با خودِ بکت داشته ،و تعاطی
افکارشان میپردازد.
مق��االت دیگ��ری که به دنب��ال میآیند ،به قلم چندی از نقدنویس��ان برجس��ته و
شناختهشده در جهان تئاتر و درام است .از این میان ،مارتین اسلین ،نویسندهیی که زمانی
مسئول دپارتمان درام در رادیو لندن بوده ،درباب برشت ،بکت ،و تئاتر معناباخته چندین
کتاب دارد و کتاب تئاتر معناباختة ( )1961او در ایران شناختهش��دهتر است؛ اسلین در
جس��تار خود در این کتاب ،بیشتر حول وجوه روانشناختی این اثر از بکت مینویسد.
ریچارد گلدمن که شکسپیرش��ناس است به بررسی ریشههای تفسیر آخربازی و بافتار
و س��اختار ادبی آن و قیاس این اثر با دیگر آثار معناباختة از این دست میپردازد .روبی
کوهن ،استاد ادبیات تطبیقی در کالج ایالت سن فرانسیسکو ،نویسندة چندین کتاب دربارة
بکت و یکی از بکتشناس��ان مطرح در آمریکا ،جس��تار مطولی دارد که بر نقیضههای
مضامین انجیلی و نمادشناسی مسیحی و یهودی در آخربازی و جناسسازیهای رمزی
1. Twentieth Century Interpretations of ENDGAME: A Collection of Critical Essays. Bell Gale Chevigny
(ed). Prentice-Hall, Inc. 1969
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آن تأمل میکند .دیگری هیو کِنِر ،منتقد برجسته و استاد دانشگاه کالیفورنیا است که در
دو کتاب خود به نام سموئل بکت :پژوهشی انتقادی ( )1961و فلوبر ،جویس و بکت:
کمدینهای رواقی ( ،)1962اختصاص ًا به غوررسی در افکار و آثار بکت پرداخته است.
جس��تاری که از هیو کنر در این کتاب ارائه ش��ده در ریشههای دکارتی اندیشة بکت و
قیاس مختصات دکارتی با بازی شطرنج و ساختار روانی/ذهنی “خود” که از استعارات
نهفته در آخربازی است ،به تعمق و تفکر میپردازد .آنتونی ایستهوپ که دانشآموختة
دانشگاه کیمبریج اس��ت و مقاالت و رساالت بسیاری در زمینة فلسفه و زیباییشناسی
ِ
دارد ،از سبک و روش
دراماتیک آخربازی و استراتژی دراماتورژیک آن سخن میگوید.
راس چیمبرز که زمانی اس��تاد ادبیات فرانسه در دانشگاه ویلز در سیدنی بوده ،و درباره
ادبیات فرانس��ه در قرن نوزدهم و بیس��تم مقاالت فراوانی دارد ،در این کتاب رویکردی
متفاوت نسبت به آخربازی ارائه میدهد و درباب مسأله زمان و مکان از منظری فلسفی
و مابهازاهای آن در اجرا غور میکند .در پایان ،مقالة مع ّقد و فنی آدورنو در این مجموعه
گنجانده ش��ده .تئودور آدورنو ،فیلسوف ،منتقد ادبی و جامعهشناس آلمانی ،که در سال
 1933آلم��ان را ترک گفت و در س��ال  1950عضو انس��تیتوی پژوهشهای اجتماعی
در نیویورک ش��د ،مقالة “بهس��وی درک آخربازی” را در س��ال  1961به آلمانی نوشته
اس��ت .مقاالت و رساالت و کتابهای بسیاری در زمینه فرهنگ ،زیباییشناسی ،فلسفه
و موسیقی مدرن از آدورنو باقی مانده که چندی از آنها نیز به فارسی برگردانده شده و
خواننده ایرانی به زبان و منش فکری و فلسفی او آشنایی دارد .این مقالة یکی از تفاسیر
مهم قرن بیستمی از آخربازی است که توسط فیلسوفی چنین ژرفاندیش نوشت ه شده،
فیلسوفی که خود زمانی میخواست یکی از آثارش را به بکت پیشکش کند .این مقاله،
ِ
دالالت عمیق
به همراه دیگر جس��تارهای این کتاب ،غنای ادبی ،معانی ضمنی فلسفی،
آخربازی و ابهامات و تلمیحات زبانی و نحوی آن را بر خواننده آشکار میکند.
به مناس��بت ،در ابتدای این مجموعه ،مترجم در مقالهیی ،به بررسی بستر فکری و
فلسفی ادبیات معناباخته در سیر اندیشه مدرن غربی ،خاصه ریشههای مرگاندیشی در
فلسفه و ادبیات اروپا از رنسانس تا اوایل قرن بیستم پرداخته و نسبت آن را با رمانهای
اولیة بکت و چندی از نمایشنامههای او سنجیده است.
گرچه از برخی از آثار بکت ترجمههای گوناگونی به فارسی در دسترس است ،اما
ارجاعات و نقل قولهای این آثار بهخصوص آخربازی که در تمامی مقاالت حاضر در
این کتاب بهکرات آمده  -برای حفظ یکدستی و حفظ ارتباط و پیوند منطقی با موضوعی
10

که هر مقاله پی میگیرد -دوباره به فارسی ترجمه شده است؛ در ضمن برای اجتناب از
تکرار مکرر ارجاعات به این آثار در متن فارسی ،منبع انگلیسی آنها در پایان این یادداشت
ذکر شده که هم مرجع مقالة «مرگ و بکت» بوده است هم مقاالت ترجمهشده.
مترجم بر خود واجب میداند که از آقای علیرضا سید احمدیان بهخاطر پیشنهادهای
دقیق و نکتهسنجشان برای بعضی از اصطالحات و پیچیدگیهای متن آدورنو ،و همچنین
از خانم كيانافراز ،مدیر محترم نش��ر افراز که مراتب چاپ این کتاب را فراهم آوردند،
تشکر کند.
امین اصالنی
تابستان 90

- Beckett, Samuel. Endgame: a play in one act followed by Act Without Words: a
mime for one player. New York: Grove Press, Inc., 1958.
- Beckett, Samuel. Three Novel: Molloy. Malone Dies. The Unnameable. John Calder
(Publishers) LTD, 1959.
- Beckett, Samuel. Krapp’s Last tape and Other Dramatic Pieces. New York: Grove
Press, Inc., 1960.
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مرگ و بکت

نگاهی به سیر مرگشناسی در بستر اندیشه معاصر
امين اصالني

هنگامی که اروپا در دو دهه اول قرن بیس��تم ،به بن بس��تهای “مدرنیسم”

ِ
اضطراب هملتوارِ عصر معاصر بیشتر و بیشتر خود را نمایان
نزدیک میش��د،

س��اخت .اضطراب و اغتشاش ،هراس و دلهره ،در دستگاههای فکری ،ایدههای
متخالف در اندیش��ه و اصول متناقض در حیات مدرن ،انس��ان اروپایی (Homo

 )Europaeusرا از پ��ا بهدر میآورد؛ بحرانهای اقتصادی و سیاس��ی به قول پل
والری به “بحران ذهن” 2میانجامید ،بحران حاصل از اضطرابی بهمثابه دردنشا ِن
انحطاط و زوال دوران .در دورانی که انشقاق فلسفه علم ایدئالیستی-پوزیتیویستی

و دانش ماتریالیس��تیِ کمونیسم ش��کل میگرفت و هریک به راه خود میرفت،
اگزیستانسیالیسم که ریشه در قرن نوزدهم داشت مبدل به فلسفه قاهر قرن بیستم

ش��د ،و آبش��خور خود را بر همین اضطراب زاده قرن نهاد ،نقطه آغازی دیگر،
برپایه اندیش��یدن شخصی و نه غیر شخصی ،به “موقعیت” هستی .در عین حال

ن بار به جستجوی سرچشمههای نهاد انسانی ،خرد مجرد
روانشناسی برای نخستی 
و من ناب ،راه خود را از فلس��فه جدا ساخت .حتی جدای از اگزیستانسیالیسم

در فلسفه ،روانکاوی اگزیستانسیالیس��تی توسط لودویک بینسوانگر که خود از

مخالفخوانان اندیشه فروید بود ،پدید آمد.
دابل��و .ای��چ .آودِن در “عصر اضط��راب” ،3از اضطرابی ک��ه ارواح بیمار و
2. Paul Valéry, “The Crisis of the Mind”, Collected Works, vol.10, New York, 1962
3. Wystan Hugh Auden: The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue. Buccaneer Book, 1994
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تنهامان��دگان جهان نوین بدان دچاراند س��خن میگوید؛ همان اضطرابی که پل
تیلیش ظهور و پیروزی فاشیس��م را حاصل از آن میدانس��ت 4.از س��ویی دیگر
ِ
اضطراب
در زیبایيشناسی اگزیستانسیالیستی ،خودآگاهی در جها ِن معناباخته با

بیامان پیوس��تگی مییابد .موقعیتی که در آن از آزادی ناالهیاتیِ انس��ان سخن به

میان میآید ،اما آزادیيی هراس زده .و این اضطراب نه از مرگ خدا که از مرگ
انسان ناشی میشد .بنابر این فرارسیدن شامگاه غرب ،به پایان رسیدن خرد ،علم،

پیش��رفت و تاریخ ،گونهيی پایانباوری ( )endismرا در خودپرورد که با اعالم

پایان هنر از هگل آغاز شد ،و سپس نیچه از مرگ خدا گفت و سپستر هایدگر
پایان متافیزیک را پیش کشید؛ “نامهيی درباب انسانمداری” 5هایدگر که از پایان

انسان بهمثابه تقدیر تمدن غرب سخن میگوید ،آغازگاه این گفتمان است و راه

را بر بحث مرگ س��وژه و مؤلف و غیره میگش��اید؛ مرگ انسانی که مالرو بدان
اشاره کرد ،همان انسان نامناپذیر بکتی.

بازخوانی دوباره نیچه و هایدگر در دوران پسامدرنیسم و غوررسی دیگربار

در مفاهیم نظری پایان مدرنیته و پایان فلس��فه ،نزد پسامدرنیس��تها ،اندیش��ه

فلسفهورزان امروز را به جریان پساانس��انباوری ( )post-humanismسوق داد،
حرکتی که در تخالف با روایت خطی از تاریخ به پساتاریخ راه مییافت و بهطریق

تبارشناس��ی و دیرینهشناسی که فوکو از سردمداران آن در نقد از مدرنیته بود ،از
استيالي تاریخیگری به دوران پساتاریخی راه یافت .تبلور این پساانسانباوری

که خود حرکتی بهسوی پایان روایت سوژه و امحای آن است و اصالت ماهیت
و وحدت س��وژه انسان را به نقد میکش��د ،موجب سربرآوردن مفاهیمی چون

ضدماهیتباوری ( )anti-essentialismنیز میش��ود .تا بدانجا که اندیش��ههای
پایانباوری که در اوان ظهور مدرنیسم شکل میگرفت ،از مسأله پایان تاریخ -که
تاریخی بود در برابر ازخودبیگانگی و با پایان آن ،گفتند ازخودبیگانگی نیز پایان
4. Paul Tillich, The Courage To Be. Yale University Press, 1952
5. Martin Heidegger, “Letter on Humanism”, in Heidegger: Basic Writngs.D.Farrell Krell(ed),NewYork, 1997
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