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خمیده،  مالل،  تخت،  کار،  میز،  دارد:  حضور  جا  همه  کلمه 
اضطراب... و البته کلمه ای در همین حوالی و یا شاید صد قدم 
آنطرف تر همچون معناباختگی. کلمه نماینده ی تام االختیار هر 
چیزی ست. حتی کلمه می خواهد زندگی را منتقل کند، بی آنکه 
شیوه ی زیست)چیز( در آن حاضر باشد. مثاًل مالِل ساعتها دراز 
خودش  اتفاقاً  که  چیزیست  شرح    ... و  تخت  روی  بر  کشیدن 

اینجا حاضر نیست.
معناباختگی، کلمه ای در میان هزاران کلمه. من با کلمه می نویسم 
در  بنویسند.  بخصوص  راجع  به یک کلمه  بقیه می خواهم  از  و 
نهایت ما از چیزی می نویسیم که اینجا حاضر نیست. معناباختگی 
موضوعی بسیار دم دستی و در عین حال بسی گریزپاست. پیش 
و  است  بسته  نقش  ما  ذهن  پس  در  کنیم  فکر  آن  به  آنکه  از 
لحظه ای که به سراغش می رویم به طرز هیوالواری ناآشنا جلوه 
می کند. مثل یک بدن برهنه عمل می کند، وقتی بیش از حد بدان 

نزدیک شوی، شیفتگی اروتیک ات را بدل به نفرت از امرواقع 
انتقال  قابل  هیچگاه  دهشت اش  که  مواجهه ای  می سازد.  جسم 
نیست. امرواقِع معناباختگی یا زیستن در چنین صورت وضعیتی، 
خود نوشتار را به تاخیر می اندازد یا در بهترین حالت نوشتار را در 
قالبی فرو می ریزد که هیچ ارتباط مفهومی با معناباختگی ندارد. 
ادعایی که بکت دست آخر بر زبان می آورد و غرولندهای تمام 

مفسران را راجع به این مفهوم باطل می سازد.
از  چیزی  چه  اینست:  بکت  اصلی  مسئله ی  چیز  هر  از  پیش 
راه  از  را  ما  مادری  روز  یک  چگونه  می دانیم؟  کراپ  زندگی 
که  وقتی  انتظار چیست  در  »استراگون«  زائید؟  مقعدش  سوراخ 
می گوید:کاری نمی شود کرد؟ و سئوالهایی که ما را با دهشت 
را  تاویل  مفسران  اما  می سازد.  روبرو  برهنه  بدن  با  مواجهه 
برآزمایشگری ترجیح می دهند. آنها مخترع اسم داللتهایی هستند 
که همه)هیچ(چیز را به تمامی منتقل  کند. و کلمه از اصل چیز 
مدام در حال فاصله گرفتن است. »ابزوردیسم« اسم داللتی است 

که  اسمی ست  ابزوردیسم  است.  شده  پروژه  همین  مشمول  که 
مفسران  بعدها  و  اتالق شده  به یک صورت وضعیت مشخصی 
مفهوم  این  خود  از  عموماً  که  داده اند  آن  از  مختلفی  تعبیرهای 
همچون  مفسران  کار  در  ابزوردیسم  همین  برای  دارند.  فاصله 
عرفان گرایی  گونه ای  به  را  ما  گاه  می کند،  عمل  لبه  چند   تیغ 
فکری  مکتب  برای  می شود  مقدمه ای  گاه  و  می دهد  سوق 
یادآور  ما  به  بری«  »گرماین  که  همانطور  اما  اگزیستانسیالیسم. 
می شود، فلسفه ي معناباخته در دل آنچنان شرایط بحرانی سیاسی، 
اخالقی و روشنفکری روی داد که او این شرایط را به طرز کاماًل 
بری  مقایسه می کند.  امپراطوری روم  پایانی  با دوره ی  صریحی 
مفهوم معناباختگی را به عنوان بازنماینده ی "یک گرایش کلی 
آگاهی  از یک  ناشی  که  درمی یابد  اروپا  بیستم  قرن  در  فکری 
نظامی  هر  برای  عقالنی  توجیه  یافتن  امکان ناپذیری  از  غم انگیز 
از ارزشهای اخالقی بود"1 . او ابراز نگرانی می کند که اندیشه ي 
بسط  غم انگیزی  آگاهی  چنین  یک  بواسطه ی  که  معناباخته ای 
درک  معاصر  متفکران  طرف  از  دیگر  دارد  امکان  است  یافته 

نشود، متفکرانی که رنج شدید این شرایط را در نیافته اند. یعنی 
حتی این اسم داللت ها هم به مرور زمان مستقل تر از خود چیز 
عمل کرده و از محتوایشان تهی می گردند، تا آنجایی که اکنون 
ما با یک سری کلمات فاقد معنی روبرو می شویم. از این دست 
کژفهمی ها زیادند. هیچ مفهومی از گزنِد »دهان نحس«2  مفسران 
در امان نیست. اتفاقی که ناشیانه ترش در حوزه ی تفکر ایران نیز 
رایج  است. مانند اتفاقی که مثاًل بر سر صورت وضعیتی همچون 
می 68 فرانسه در ایران می افتد. همه در هیات مفسران پرطمطراق 
بدانند.  چیزی  زیسته  امِر  از  آنکه  از  پیش  افتاده اند  تفسیر  به دام 
اینجا اندیشه و زندگی هر اندیشمندی ابتدا تبدیل به یک سری 
از  آنچنان  سپس  و  می شود  کلمات  قالب  در  انتزاعی  مدلهای 
تحلیل مان هیچ  او دور می شویم که  اندیشه ی  و  اندیشمند  خود 
ربطی به آن اندیشه ندارد و تنها به خاطر اشتراک کلماتمان خود 
وضعیت  صورت  اینست  می دانیم.  او  تام االختیار  نماینده ی  را 
و  است  نا-معناداری ریخته شده  قالب  تفکر که در  معناباخته ی 
انگار کاری نمی شود کرد! اینجا کلمه دسیسه ایست که ما را به 

دام توهم معرفت می اندازد.
برانگیز  به معنای وسیعتری می تواند مسئله  اینها کلمه  از  گذشته 
می داند.  چیزها  به  بخشی  هویت  برای  دامی  را  اسم  دلوز  باشد. 
کلمه دست آویز روانکاوی ست برای هویت بخشی به چیزها.  او 
معتقد است نزد فروید وقتی چیزی از میان رفته و متالشی می شود، 
در  بازگرداند.  بدان  را  هویت اش  تا  دارد  حضور  همانجا  کلمه 
اصل کلمه اسم متعارفی ست که تمام الیه های چندگانه ی یک 
مفهوم را در درون خودش از پیش اهلی می کند. کلمه وحدت 
مالل آور تمام چندگانگی هاست. ابزوردیسم کلمه ایست که ذهن 

می کند.  معطوف  موجود  قبل  از  چیز  یک  به سمت  مدام  را  ما 
ساعتها می توان راجع به این مکتب  فکری و ابعاد آن حرف زد. اما 
سعی ما براین بود تا جدا از هویت از قبل موجود به سراغ چنین 

مفهومی برویم...
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هنرمند گرسنگی زیر لب می گوید، کسی نباید از او ستایش کند. شخصی می پرسد: چرا؟ او در پاسخ می گوید: زیرا من باید روزه 
بگیرم... من نتوانستم غذای مطابق ذائقه ام را بیابم. اگر آن را یافته بودم، باور کنید وسواس به خرج نمی دادم و مانند شما یا هر کس 

دیگری شکمم را از آن می انباشتم. 
موقعیت هنرمند گرسنگی، موقعیتی سراسر متناقض است. کسی هنرمند گرسنگی را طرد نمی کند، بل او پیش از این خود را طرد 
شده می یابد. ارباب سیرک او را برای کسب پول در اختیار می گیرد. مردم برای دیدن او باید پول بدهند. هنرمند گرسنگی می خواهد 
دیده  شود، با اینحال نادیده انگاشته می شود. آنتاگونیست در کارهای کافکا همیشه برساخته ی خود اجتماع است. آنها دقیقا به خاطر 
وفاداری به ذائقه ی خودشان از ساحت نمادین بیرون رانده می شوند. در کارهای او کسی قانون را به مبارزه نمی طلبد، بل اساساً این 
خود قانون است که متناقض است. قانون آنها را به خود راه نمی دهد و آنها از رخنه های قانون نفوذ می کنند.کافکا بسیار هوشمندانه 
با وارد کردن یک تروما بر هم می ریزد.  تناقض معنا را به نمایش می گذارد: با حفظ چندگانگی. او موقعیت پارانوئید سوژه ها را 
شخصیت های کافکا معناباخته نیستند، این خود معناست که توان کدگذاری این شخصیتها را در خود ندارد. مثاًل شناگر ماهر کافکا 
می گوید: من به زبان شما حرف می زنم و هنوز یک کلمه از زبانتان را نمی فهمم. مساح کافکا تمام تالشش را می کند تا به قصر 

نفوذ کرده و کاری را که به او محول شده را بر دوش کشد، این 
برای  سامسا  تقالی  ندارد.  مساح  به  نیازی  دیگر  که  است  قصر 
بلند شدن از تخت و شروع مجدد یک روز کاری تماماً البه الی 

جیرجیرهایش به گوش می رسد. 
نظر  به  چنین  باز  است.  مشابه  چیز  یک  مثالها  این  همه ی  در 
می رسد که این خود شخصیتها نیستند که در حال قلمروزدایی اند 
که  است  قانون  سیطره ی  زیر  واحد  قلمرو  یک  تناقض  این  بل 
آنها را به بیرون از مرزهای خود پرت می کند. شاید کار کافکا 
نه ایستاده گی در برابر قانون، که گفتگوی طوالنی از در قانون 
باشد برای معنازدایی از صورت آن. هیچ فیگور آنتاگونیستی را 
در کار کافکا نمی بینیم. همه ی پرتره ها به گفته ی دلوز و گتاری 
در کارهای کافکا »کله هایی خم شده به سمت قفسه های سینه ی 
افراد چندگانه ای  از دسته ی  از آنها فردی  برآمده اند«. هر کدام 
آنها  فروپاشیده شان3.  اندام  در  فیزیکی  تشابه  یک  با  هستند 
و  پارانوئید  بنای  ذائقه ی  مطابق  که  پرتره هایی  قانون اند،  مازاد 
خود  صورت بندی  از  پیشتر  قانون  نیستند.  قانون  بوروکراتیکی 
و  بی معنایی  و  می زند.  مرزهای خویش  و  تعریف حد  به  دست 
تهی بودن صورت بندی آن، حد و مرزهایش را آشفته می سازد. 
ظاهر  به  قلمرِو  چنین  برداشتن  میان  از  برای  رخنه ای  همیشه 

گسترده ای وجود دارد. 
چه  معناباختگی  در  دریابم  که  اینست  اینها  نوشتن  از  من  قصد 
سیاستی نهفته است؟ به مبارزه طلبیدن قانون اولین ایده ی سیاسی 
و  بسط  حال  در  فیگوری  چنین  است.  آنتاگونیست  یک  برای 
اصالح حد و مرز قانون است. یعنی پذیرفتن نظام ارزشها، انتقاد 
را  نمادین  ژست  یک  این  اش.  ثغور  و  حدود  تعیین  و  آن  از 
معنای خویش  از  قانون  تهی کردن  کافکا  کار  اما  می زند.  رقم 
است، آنجا که فیگوری ترسیم می کند که در حد و مرز قانون 
ژستهای  مقابل  در  اکنون  معتقدیم  ما  که  اینجاست  نمی گنجد. 
سیاسی که اتفاقاً  مدام در حال افزایش است باید خود را از همه 
تمام  تمسخر  و  معناباختگی خالی کردن خود  کنیم.  چیز خالی 
اکنون می طلبد آنجایی  پیش موجود است. سیاسِت  از  ژستهای 
که همه می پندارند نباشی و این مدام انتشار این نشریه را به تاخیر 
می اندازد. نوشتار اگر خطر در غلتیدن به یک ژست نمادین را 
در خود احساس کند، خود را به تاخیر می اندازد. امکان نوشتن 
سوژه   که  اجتماعی ست  بستر  این  گاه  اما  دارد،  وجود  همیشه 
از  غارنشینی سوق می دهد. دخمه نشینان هر کدام عضوی  به  را 
هم  در  هیچگاه  که  هستند  چندگانه ای  و  بزرگتر  دسته ی  یک 
حل نخواهند شد. در یک دسته هر یک از اعضا تنهایند، حتی 
و  سیالن  برای  آغازیست  نقطه  همیشه  فرد  دیگران.  حضور  در 
چیز  همه  جائیکه  است.  سیالن  این  انتهای  نقطه  قلمروگذاری 
نمادین  ژست  یک  به  تبدیل  کسی  هر  می شود،  کدگذاری 
خواهد شد. ژستهای ما کدگذاری  شده اند. ژستهای بدون محتوا. 
این ژست مدام به بازساخت نیاز دارد. سوژه دقیقا آنجا که همه 
می پندارند نیست. سیالن او تن به رمزگذاری شما نمی دهد. تنها 
زمان ظهور سیالن است که تن به رمزگذاری نمی سپارد و برای 

ما این زمان ظهور همیشه نابهنگام است..

کاپیتالیسم از پیش دام خود را پهن کرده است. دامی برای به اسیر 
کردن میل. مانند هفائیستوس شکارچی که بستر میل اروس را به 
دام می اندازد. همه چیز در یک اتاق تاریک اتفاق می افتد، پشت 
درهای بسته. یک اتاق تاریک آنجا که همه فکر می کنند، نیست. 

آنجایی شکل می گیرد که هیچ چیزی از آن به زبان نمی آید. 

اکنون شاید ظاهر شدن در مقام یک آنتاگونیست بالهتی  باشد 
در  مخالف  سخنگوی  یک  چهره   در  می توان  را  آن  شبیه  که 
شبکه های ماهواره ای دید. آنجا که سوژه هویتی از قبل موجود 
را بر خود می پذیرد. ژستهای نمادین همچون نقش هایی هستند 
ژست  هر  متاسفانه  است.  شده  زدوده  پیشاپیش  محتوایشان  که 
نمادینی که عاری از محتوای مشخص باشد به دام هویت بخشی 
کاپیتالیسم درخواهد غلتید، دام گسترده ای که همه ی موجهای 
ناآگاهانه را در خود اسیر می کند. این دام  ممکن است از انجمن 
شیطان پرستان گرفته تا انجمن گوژپشتان روحانی را در برگیرد، 
یا حتی از انجمِن کج دارومریزان تا دیوانگاِن ضد فرهنِگ همه با 

هم...

سیاست ما از نوشتن درباره ی معنا باختگی رسیدن به یک سخن 
غیرقانونی ست. برای ما خلق کردن همیشه چیزی جدا از ارتباط 
است.  بی ارتباطی  گودالهای  خلق  کلیدی  مسئله  است.  بوده 

اینگونه می توان تا حدی از چنگ مراقبت رها بود. 



89

او  نمایشنامه های  است.  نویسنده/کارگردان  یک  بکت 
از  مجموعه ای  و  صحنه  منظم  بسیار  چیدمان  یک  حاصل 
به  نگاهی  یکبار  کسی  هر  است.  دقیق  بسیار  میزانسن های 
شرح صحنه ها  از  عظیمی  حجم  با  بیاندازد  نمایشنامه هایش 
البه الی دیالوگها مواجه می شود. انگار دیالوگ و حرکت 
موقعیت  که  کارگردانیست  او  تنیده اند.  هم  در  کاماًل 
محدوده ی  می کند.  تعیین  خودش  را  دیالوگها  گفته شدن 
توسط  نورپردازی  نحوه ی  حتی  گاه  و  شخصیتها  حرکت 
خودش در متن نوشته شده است. باید فکر کنیم چه چیزی 
موقعیتی  نامفهوم الکی در  دیالوگهای  مثاًل  باعث می شود 
هیچی  در  بکت  کار  شود؟  گفته  خاص  و  منظم  کامال 
»آخرین  در  مثال  برای  است.  دقیق  عجیبی  به طرز  محض 
نوار کراپ«، بکت تمام حرکتهای کراپ را خودش تنظیم 
سخت  متن  به  وفاداری  با  کار  این  کارگردانی  می کند. 
نیست. قرار است تنها یک سری طرح های منظمی توسط 
کردن  باز  خوردن،  لیز  خوردن،  موز  شود.  انجام  بازیگر 
با ترتیبی خاص، نگاه کردن ساعت به یک صورت  کشو 
مشخص و الخ.. این حرکتها حکایت از یک تکرار منظم 
کار  یک  همیشه  کلیدش  کردن  پیدا  برای  کراپ  دارد. 
منظمی را انجام می دهد. شخصیتهای ایرلندی که به شدت 
کمیک و در عین حال جدی هستند. کارهایشان در اصل 
بیهوده و با اینحال موشکافانه است. دلوز در توصیف این 
شخصیت های فرسوده می نویسد:» فقط فرد فرسوده به قدر 
فی  است.  محتاط  کافی  قدر  به  و  منفعت،  از  خالی  کافی 
الواقع اوست که به خوبی می تواند جدول ها و برنامه های 
عاری از معنا را جایگزیِن طرح ها کند. آنچه برای او اهمیت 
دارد نظمی است که در آن، کاری که او بایست انجام دهد 
و ترکیباتی که او باید دنبال کند، بتوانند در عین حال دو 
کار ـ اگر دوباره الزم باشد ـ را انجام دهند و در ضمن همه 
اش برای هیچ باشد« 4.  چنین موقعیتی را می توان در سراسر 
مطلقشان  بی معنایی  در  آنها  کرد.  مشاهده  بکت  کارهای 

کاماًل جدی هستند و اصاًل با کسی شوخی  ندارند. 
اجتماع ما پر است از چنین آدمهای به ظاهر متناقض. بارها 
ما به بی خانمانی بر می خوریم که به طور منظم رخت هایش 
را می شوید و از نیمکت پارک آویزان می کند. موقعیتی به 
ظاهر بکتی در جامعه که بی شمار انسان در اینچنین حالتی 
می زیند. این کنش گری یا همان سیاست معناباختگی ست. 
برای خودمان  را  امکانات  تمام  ما  که  آنجاست  بی معنایی 
چندگانگی  یک  عضو  که  جمعیتی  می دهیم.  فرسایش 
توده ای هستند، هیچ درکی از این مقوله ندارند. اصوال این 
دسته از آدمهای پارانوئید ماللت بارند. زندگی نمایشی آنها 
رفت.  آن  شرح  که  است  نمادینی  سیاسی  ژست  همچون 
آنها می خواهند به یک ژست نمادین از قبل موجود دست 
پیدا کرده و از این طریق با هم یکی شوند. کنش بی معنایی 
مثاًل  می گیرد.  تمسخر  به  را  ژستهایی  چنین  که  آنجاست 

زندگی  یک  انتظار  در  بدبخت  زن  یک  فاحشه،  یک 
از  که  کسی  است،  بی خانمان  یک  فاحشه  نیست.  خوب 
می تواند  کسی  چه  او  جز  به  شسته.  دست  امکانات  تمام 
او بی معنا و  ذائقه ی مخصوِص  اشغال کند؟  را  این ژست 
در عین حال شوخی بردار نیست. مصداقهایی از این قبیل 
بسیارند، آدمهایی که به قول دلوز »یک سری طرحها را با 
جداول و برنامه های بی احساس جایگزین می کنند«. آنچه 
چه  با  بخصوص  عملی  که  اینست  است،  مهم  آنها  برای 

نظمی صورت می گیرد؟
ابزوردیسم  انتزاعی  مفهوم  یا  مفهومی  انتزاع  به  نباید 
کنار  در  پرونده ای  مجموعه  این  امیدواریم  داد.  در  تن 
اگر  امیدواریم  نباشد.  ابزوردیسم  باب  در  پرونده ها  سایر 
اینحال  با  نداشتیم  آنرا  مختلف  ابعاد  درک  قدرت  هم 

چندگانگی آن را تقلیل ندهیم....
تصویرسازی ها جزء  که  باوریم  این  بر  ما  دیگر  طرفی  از 
الینفک از موضوعات هر شماره ی مجله ی زغال هستند. 

با ابزاری دیگر. امکانی که پیش از این فرسوده شده، امر زیسته ای که با  تصویر امکانی ست برای بیان یک شیوه ی زیست اما 
معناباختگی همنشین است. تصاویری که از نگاه من بسیار وحشیانه و در عین حال به طرز دقیق و منظمی چیده شده اند. در اوج 
بی معنایشان به خواننده القاء می کنند که مطالعات  دقیق بصری پشت آنها خوابیده است. برای فرار از معنای نمادین ساعتها حتی به 
ترتیب چیدنشان فکر شده است. کار تصویر ساز برای من تداعی گر ترتیب سنگهای شخصیت  شانزده سنگ بکت است. سنگها به 
طرز عبثی مکیده می شوند اما ترتیب مکیدنشان موشکافانه رعایت می شود. بارها نظمهای مختلفی به خود می گیرد تا دست آخر 

با جدیت تمام بگویند: کاری نمی شود کرد!  

پانویس
 

  1- به نقل از کتاب »آلبر کامو و فلسفه ی سیاسی ابزرد« نوشته ی باوکر. ص 49
  2- اشاره دارد به دهان نحس خانم رونی در نمایش همه ی اخته گان نوشته بکت که در سراسر نمایشنامه در حال حرف زدن است و باقی شخصیتها به خاطر وراجی  خانم رونی سعی 

می کنند با او مواجه نشوند. ن.ک به مقاله ی همه ی اخته گان که در همین شماره منتشر شده است. 
  3- برای توضیح بیشتر رجوع شود به فصل یک یا چندگرگ از کتاب هزار فالت/ ترجمه ی بابک سلیمی زاده/ منتشر شده در سایت مایند موتور. در آنجا دلوز با رجوع به برگسون 
بین دو مفهوم چندگانگی توده ای و دسته ای تفاوت قائل می شود. چندگانگی توده ای موقعیت افراد پارانوئید هست که در تالش یکی شدن با دیگری بزرگ در یک مجموعه ی کلی 

هستند. اما چندگانگی دسته ای موقعیت سوژه های شیزوئید است. آنها با حفظ تفاوت چندگانگی را از دام وحدت مالل آور پارانوئیدی نجات می دهند. 
  4-ن.ک به متن فرسوده از ژیل دلوز که در همین شماره منتشر شده است.
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توضیح مترجم:
بلند ژیل دلوز در  از مقاله ی   متن زیر بخشی 
با  زودی همراه  به  که  است  بکت  مورد ساموئل 
کوچک  کتاب  بصورت  اینجانب  از  ای  مقدمه 
منتشر خواهد شد. برای فهم فرسودگی مد نظر 
امر  از  دلوز  تعریف  دقیق  بطور  است  الزم  دلوز 
فلسفه  فرض  پیش  بدانیم.  را   )virtual( بالقوه 
این است که امر بالفعل به امر ممکنی که بدان 
تحقق می بخشد شبیه است. یعنی امر ممکنی 
موجود  آماده  حاضر  طور  به  پیش  از  که  داریم 
است و امر بالفعل بر اساِس شباهت بدان محقق 
امر ممکن  یافته در تصویر  امر تحقق  می شود. 
را  ممکن  امر  دلوز  اینحال،  با  است.  شده  داده 
مفهومی کاذب می داند که برپایه ی اصل شباهت 
و حدگذاری عمل می کند. »امر بالقوه« نزد دلوز، 
به بالقوه گی ای که آن را مجّسم می کند شبیه 
نیست. این »تفاوت« است که در فرایند فعلیت 
یابی مسئله ی اصلی محسوب می شود. تفاوت 
میان امر بالقوه ای که از آن آغاز می کنیم و امر 
بالفعلی که به آن می رسیم. و نیز تفاوت میان 
آنها رخ می  خطوط مکملی که فعلیت بر طبق 
دهد. در این متن نیز خواهیم دید که فرد فرسوده 
در حاِل این تفاوت گذاری است. او امر ممکن را 
دیگر  او  نزد  فرساید.  می  بل  کند،  نمی  محقق 
امکانی برای تحقق یافتن در کار نیست، او تمامِی 
امر ممکن را فرسوده است. انتخاب این متن برای 
انتشار در ویژه نامه ی »معناباختگی« نشریه ی 
زغال، تالشی ست برای معرفی و زیستِن اندیشه 
ای که برای بودن، نیازی به تحقق یافتن ندارد 
و فراتر از هرگونه امکان و عاری از هر معنایی، 
سکوت را نقطه ی قوت یا به عبارتی نقطه ی فرار 

خود می یابد.

خستگی  فقط  »این  است.  خسته  از  بیش  سراسر  چیزی  فرسوده 
نیست؛ فقط خسته که نیستم، با وجود صعود.« 1 فرد خسته )از نظر 
ذهنی( دیگر آماده ی هیچ گونه امکانی نیست: به همین دلیل نمی 
تواند کمترین امکانی را )بطور عینی( محقق کند. اما امکان باقی 
امر ممکن را محقق نمی کنی، حتی وقتی  تمام  ماند، چون  می 
برخی از این امکان ها را محقق می کنی آنها را بوجود آورده 
ای. فرد خسته تنها تحقق بخشیدن را تمام کرده است، درحالی 
که فرد فرسوده تمامی امر ممکن را می فرساید. آدِم خسته دیگر 
نمی تواند متحقق کند، ولی آدم فرسوده دیگر نمی تواند امکان 
از من خواسته شود، خوب  باید  ناممکن  امر  »اینکه  پذیر سازد. 
)نام  خواست؟«  من  از  توان  می  دیگری  چیز  چه  مگر  است، 
ناپذیر، ص 70( دیگر امکانی در کار نیست: یک اسپینوزیسِم بی 
رحم. آیا او امر ممکن را فرسوده چون خودش فرسوده است، یا 
فرسوده است چون امر ممکن را به آخر رسانده است و فرسوده؟ 
او در فرسودِن امر ممکن خود را می فرساید، و بالعکس. او از 
طریق امر ممکن آنچه را که تحقق نیافته می فرساید. او امر ممکن 

را فرسوده است، ورای هر خستگی، »برای پایانی دوباره«2 
امر  هاست.  امکان  تمامی  مجموع  عبارتی  به  یا  خاستگاه،  خدا 
ممکن تنها در امر مشتق شده تحقق می یابد، از طریق خستگی، 
در حالی که شما قبل از تولد فرسوده اید، قبل از تحقق یافتن تان 
یا قبل از تحقِق هر چیز )»من قبل از تولد دست کشیدم.«(3  وقتی 
بخشی از آنچه ممکن است را تحقق می بخشید، به قصد خاصی 
این کار را می کنید و طرح ها و اولویت های مشخصی دارید: 
پوشم  می  راحتی  دمپایی  یا  بیرون  بروم  تا  پوشم  می  من کفش 
مثال  عنوان  به  وقتی  زنم،  می  وقتی حرف  بمانم.  خانه  توی  که 
پاسخ می دهد  من  به  مقابل  است«، طرِف  »االن روز  می گویم 
»می شود فالن کار را کرد. . . « چون او منتظر است بداند من می 
خواهم روزم را به چه ترتیب یا به چه هدفی بگذرانم: دارم می 
روم بیرون چون االن روز است. . .4  زبان امر ممکن را توضیح 
بی  و  کند.  مهیایش  یافتن  تحقق  برای  آنکه  برای  اما  دهد،  می 
شک من می توانم روزم را صرِف ماندن در خانه کنم: و از این 
حیث می توانم به خاطر برخی امکان های دیگر خانه بمانم.)»االن 
شب هنگام است«(. اما تحقق بخشیدن به امر ممکن از طریق یک 
شود،  می  میسر   )exclusion( منحصرسازی  و  سازی  محروم 
چون اولویت ها و اهدافی را پیش فرض می گیرد که تغییر می 
کنند، و پیوسته جایگزیِن قبلی ها می شوند. تمام این تغییرات، 
جایگزین شدن ها، و تمام این انفصاالِت انحصاری )هنگام روز/ 
شب هنگام، بیرون رفتن/ خانه ماندن. . .( هستند که دسِت آخر 

خسته می شوند.
تمام  ی  مجموعه  شما  است:  متفاوت  یکسر  اما  فرسودگی 
متغیرهای یک وضعیت را با هم می آمیزید، این شما را قادر می 
سازد از تمام نظم های اولویتی و تمام سازمان های هدف، و از 
داللت سرپیچی کنید. مسئله دیگر بر سر بیرون رفتن یا در خانه 
ماندن نیست، و دیگر درگیر استنتاج روزها و شبها نیستید. دیگر 
تحقق نمی بخشید، چه برسد که انجام دهید. درحالی که کفش 

به پا دارید در خانه می مانید و درحالی که دمپایی راحتی پوشیده 
بیرون می روید. این بدین معنا نیست که به ورطه ی بی  به  اید 
تفاوتی بیافتید، و یا به ورطه ی نام آشنا و شناخته شده ی متناقض 
ها در غلتید5،  شما منفعل نیستید: سوق پیدا می کنید، ولی بسوی 
انفصاالت  اید.  از هیچ فرسوده  اما  بودید،  از چیزی خسته  هیچ. 
بیشتر  و  بیشتر  تواند  می  حتی  ها  دوره  تمایز  و  مانند،  می  باقی 
زمخت گردد، اما دوره های جداشده خود را به میانجِی فاصله ی 
غیرقابل انحالل شان می نمایانند، بطوری که تنها به درد استحاله 
می خورند. در مورد یک رویداد به صورت کلی کافی ست که 
بگوئیم اتفاق افتادن اش ممکن است، چراکه بدوِن درآمیختن با 
هیچ و منسوخ کردن امر واقعی که دعوی آن را دارد اتفاق نمی 
افتد. تنها وجود ممکن در میان است. اکنون شب است، اکنون 
شب نیست، باران می بارد، باران نمی بارد6.  »آری من پدِر خودم 
بودم و من پسِر خودم بودم.«7  انفصال فراگیر شده است، همه 
امر  اما دروِن خودش، و خدا که مجموِع  تقسیم می شود،  چیز 
از  تغیّری  با هیچ درمی آمیزد، هیچی که هر چیز  ممکن است، 
کند، حاال  می  فضا  با  زمان  که  ای  ساده  های  »بازی  است.  آن 
با این اسباب بازی ها می کند، و حاال با آنها می کند.« )وات، 
ص 71( بازیگراِن بکت با امر ممکن بازی می کنند بدون تحقق 
بخشیدن به آن؛ آن ها تا حد زیادی درگیر با امکانی هستند که 
نوعاً بیشتر و بیشتر محدود است به توجه به آنچه همیشه و هنوز 
اتفاق می افتد. استحاله ی »سنگهای مکنده« در مولوی یکی از 
داستاِن  قهرمان  که  زمانی  حتی  هاست.  متن  ترین  شده  شناخته 
مورفی از ترکیب پنج بیسکوئیت کوچک دست برداشت، اما به 
شرطی که بر تمام نظمهای ممتاز غلبه کرده باشد و به این شیوه 

در 120 روش استحاله پذیری موفق شده باشد:

علف  روی  بود،  انداز  این چشم  مجذوب  که  حالی  در  مورفی 
ها دراز کشیده بود، کنار بیسکوئیت هایی که می توان در مورد 
هم  با  که  ستارگان، گفت  مورد  در  که  همان صورتی  به  آنها، 
تفاوت دارند، و او نمی تواند در سرشاری شان سهیم باشد، مگر 
بشرطی که آموخته باشد هیچ کدام را به دیگری ترجیح ندهد. 

)مورفی 57( 

ترجیح می دهم نکنم )I would prefer not to(، در فرمول 
بکتِی بارتلبی. کارهای بکت همگی مملو از تسلسل های تحلیل 
با  به خصوص رمان وات،  است.  فرساینده،  عبارتی  به  یا  برنده، 
تسلسل های پاپوش اش )جوراب ساق کوتاه- جوراب ساق بلند 
– چکمه – کفش – دمپایی راحتی( یا تسلسِل اثاثیه )قفسه- میز 
آرایش- پاتختی- دستشویی، بر روی پایش، بر روی سرش، بر 
روی صورتش، بر روی پشتش، بر پهلویش، تخت- در- پنجره 
)وات، ص 202-200، 204- ترتیب(  و  نظم  پانزده هزار   :  .  .  .

نات  206(8.  وات رمان تسلسلِی بزرگی ست، جایی که آقای 
بدون هیچ نیازی جز اینکه بی نیاز باشد، هیچ ترکیبی را حفظ نمی 
کند تا به کاربرد تکینی برسد که جدای از دیگر کاربردهاست، 
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کاربردهایی که شرایطشان هنوز در حال شکل گیری ست.  
امر ترکیبی هنر یا علِم فرسودِن امر ممکن به میانجی انفصاالِت 
فرد  تنها  ولی  است.   )inclusive disjunctions(فراگیر
نیاز،  از  که  چرا  بفرساید،  را  ممکن  امر  تواند  می  فرسوده 
فرد  فقط  است.  شسته  دست  همه  از  داللت،  هدف،  اولویت، 
فرسوده به قدر کافی خالی از منفعت، و به قدر کافی محتاط 
است. فی الواقع اوست که به خوبی می تواند جدول ها و برنامه 
او  برای  آنچه  کند.  ها  طرح  جایگزیِن  را  معنا  از  عاری  های 
اهمیت دارد نظمی است که در آن، کاری که او بایست انجام 
دهد و ترکیباتی که او باید دنبال کند، بتوانند در عین حال دو 
کار ـ اگر دوباره الزم باشد ـ را انجام دهند و در ضمن همه اش 
برای هیچ باشد. سهم بزرگ بکت در منطق این است که نشان 
فیزیولوژیک  داد فرسودگی )جامعیت( بدون یک فرسودگِی 
خاص رخ نمی دهد: تا حدی به همان صورتی که نیچه نشان 
داد ایدئاِل علمی بدون تباهِی حیاتی رخ نمی دهد، برای مثال 
همچون در مورد انسان و زالو – انسانی که به اقتضای وجدانش 
دوست دارد همه چیز را در مورد مغز زالو بداند. امر ترکیبی ابژه 
ی خود را فرسوده می کند، اما فقط به این خاطر که سوژه ی آن 
خودش فرسوده است. فرساینده و فرسوده. آیا فرد باید فرسوده 
باشد تا خویشتن را به امر ترکیبی متکی سازد، یا در واقع، این 
امر ترکیبی ست که ما را می فرساید و به سوی فرسودگی سوق 
مان می دهد، یا حتی هر دوی اینها ـ امر ترکیبی و فرسودگی؟ 
در اینجا نیز انفصاالِت فراگیر ]در میان است[. و شاید این مانند 
دو روی یک سکه باشد: یک دریافت یا یک علم نافذ در مورد 
امر ممکن، که همبسته است یا شاید ناهمبسته است با تجزیه ی 
خیالیِن »من«. آنچه بالنشو در مورد موزیل می گوید به همان 
اندازه در مورد بکت صادق است: کماِل صحت و بیشترین حِد 
عدم تعیّن؛ مبادله ی نامحدوِد قاعده های ریاضی، و متعاقِب آن 
امر بی شکل یا بی قاعده9.  اینها دو معنای فرسودگی هستند، 
و هردوشان برای منسوخ کردِن امر واقع ضروری اند. بسیاری 
بودن  کامل  به  را  خود  و  اند  آداب  مبادی  زیادی  مولفان  از 
که  ندهیم  نشان  اگر  اما  کنند.  می  دلخوش  »من«  مرگ  و  اثر 
به سر خواهیم  انتزاعی  افتد در عالمی  اتفاق می  این  »چگونه« 
)که  »سیاهه«  یک  توان  می  چگونه  که  ندهیم  نشان  اگر  برد، 

شامل اشتباهات هم می شود( ساخت، و چگونه من متالشی می 
گردد )که این شامل بوی تعّفن و جان کندن هم می شود( ـ مثال 
به روش مالون می میرد. یک معصومیِت دوگانه، زیرا همانطور 
که فرسوده می گوید، »هنِر ترکیب کردن خطای من نیست. این 
لعنتی از آن باالست. اما در مورد باقی مطالب من عنوان بی گناه 

را پیشنهاد می کنم.«10 
حتی بیش از یک هنر، این یک علم است که تحصیل فراوان می 
طلبد. فرد ترکیب کننده پشت میز مدرسه اش نشسته است: »پشِت 
میز دانایی/ تا ُخرد شدِن بدن/ فساِد تدریجی خون/ هذیاِن رنج 
برای  یا ُخرد شدن  این فرتوتی    11».  . بیهوده.  یا فرتوتِی  آلود/ 
متوقف کردِن تحصیل پیش نمی آیند، بر عکس، آن را به انجام 
می رسانند چندان که مشروط و همراهی اش می کنند: فرسوده 
پشِت میز مدرسه نشسته است، »سِر خم شده اش روی دستهایش 
می آرمد«12 ، دستها روی میز قرار می گیرند و سر روی دستها، 
و سر با میز هم سطح می شود. حالِت فرد فرسوده، این شب و 
به  دانته  زمان  از  تکثیر می شود.  و  یابد  می  ادامه  دوباره  رویاها 
نمایشگاه حالت  ترین  انگیز  بکت حیرت  انساِن دوزخِی  اینسو، 
ها، راه رفتن ها، و موقعیت ها را ارائه می دهد. اگرچه مک من 
]در رمان مالون می میرد[ توضیح می دهد که »نشستن خوشایندتر 
از ایستادن و درازکشیدن خوشایندتر از نشستن است« )مالون، ص 
70(. اما این جمله بیشتر مناسِب حاِل خستگی است تا فرسودگی. 
نیست؛  نیست، حرِف آخر  پایان کار  به هیچ وجه  دراز کشیدن 
یکی مانده به آخر است، احتمال و خطر استراحت کافی در میان 
است، اگر نه احتمال بلند شدن، دستکم احتمال غلت خوردن و 
سینه خیز رفتن هست. برای متوقف کردن سینه خیز رفتن اش، 
باید او را در یک حفره بیاندازید، در یک خمره قرارش دهید، 
این  در  اگرچه  دهد،  حرکت  را  بدنش  اعضای  نتواند  دیگر  تا 
جریان  به  و  شد  خواهد  تحریک  هایش  خاطره  برخی  صورت 
خواهد افتاد. اما فرسودگی هیچ دراز کشیدنی را برنمی تابد، و 
شب که فرامی رسد نشسته پشت میز باقی می ماند، و سِر خالی 
اش روی دستان حلقه شده اش خم می شود. »سر روی دستاِن 
افتد«، »یک شب که نشسته پشِت میز سرش  زمین گیر فرو می 
را روی دستانش گذاشته بود . . . سِر گذشته اش را برای لحظه 
ای برداشت تا دستهای گذشته اش را ببیند.«، »کاسه ی سر تنها 

محصور در فضایی تاریک و خم شده بر روی یک تخته«، »دستها و سر یک کپه ی کوچک را تشکیل داده اند«. این دهشتناک 
ترین حالِت انتظار مرگ است، نشستن، بدون هیچ نیرویی برای پا شدن یا خوابیدن، نشستن به نظاره ی عالمت یا پیامی که کمک 
می کند برای بار آخر برخیزیم و بعد برای همیشه دراز بکشیم. در حالت نشسته، نمی توان بهبود یافت و حتی دیگر نمی توان خاطره 
ای را به جریان انداخت. حرکت ]و الالیی[ زن نشسته در صندلی گهواره ای در این خصوص هنوز مورد کاملی نیست، الزم است 
که حرکِت او/آن متوقف شود. شاید باید میان خوابیده و نشسته نزد بکت تمایز قائل شد. چون تفاوتی هست میان فرسودگِی در 
حال نشسته و خستگی که دراز می کشد، سینه خیز می رود، یا ولو می شود. خستگی کنش در تمام حاالتش را تحت تاثیر قرار می 
دهد، حال آنکه فرسودگی به یک شاهِد مبتال به فراموشی متعلق است. فرد نشسته شاهدی ست که دیگری، درحالی که درجات 

خستگی را طی می کند، گرِد او دور می زند. فرسوده قبل از تولد و قبل از اینکه دیگری آغاز شود آنجا بوده است. 
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هاي  طرح  در  و  شکل  بي  نرم،  ناپذیر،  تجزیه  معنا،  بي  خنثي،  ماده  این  ماست.  بدبختي  باعث  پالستیک   
ماند  می  باقی  چیزی  من  از  شوم  که  هم  له  سازند.  می  تهی  را  ما  معمارانه  ها  عمامه  ي  چاله  معماست.  معنا  متفاوت. 
می  مشروط  آن  پذیري  آزمون  به  ها  پوزیتیویست  را  گزاره  یک  معناداری  خط.  سر  سرفه  است.  من  معنای  آن  و 
است. معنادار  خود  تناقض  یابد.  می  معنا  کجا  در  تناقضی  چنین  آزادم.  ام  تو  بند  در  که  روز  آن  از  من  ساختند. 

  
پوچی جهان نشان دادنی نیست این تالش عبثی است که ابزردیسم به آن گردن نمی نهد. از عبث بودن مي خواهید چه نتیجه اي 
بگیرید؟ پیش از هر نتیجه اي شما خود جزئي از این نتیجه بیهودگي هستید. چگونه می توان چرخ این سرمایه داری را از گردش 
بازداشت؟ چرخی که می گردد و به مثل گردش تیغه های گوشت چرخ کن همه را رشته رشته کرده و از خود عبور می دهد. من 
از این پوچی نمی لرزم لرزش من از عبث بودن منبری است که بر فراز آن برای مردم سخنرانی می کنم و مردم برایم دست زده و 
داد می کشند. اما اگر که از اول می پذیرفتیم که جهان معنایي ندارد در آن صورت درگیری مان با در انداختن معنایی در جهان به 

بي فرجامي ختم نمي شد.

          » بر پا خیز! از جا کن! بنای کاخ دشمن«. پوچی از سرمایه داری زاده می شود از دریافتن این حقیقت که مرگ نقطه 
پایان همه چیز است. دین مرگ را پایان نمی داند و برای ستیز با مرگ دنیایی دیگر را نوید می دهد . سرمایه داری این کار را با 
ترفند دنیایی کردن آن جهان حل می کند. شعار سرمایه داری آیندگان است. ما مرده و از بین مي رویم اما سعی می کنیم جهان را 
برای آیندگانمان جهان بهتری سازیم. ما مي رویم اما چیزي ) یادي ( از ما باقي مي ماند. این باقي مانده از تقسیم ما بر جهان حاصل 
مي شود، این باقي مانده امر مازاد نیست بلکه همچون باقي مانده یک تقسیم ریاضي حاصلي است که نمي تواند خود گروه شمارنده 

اي تشکیل دهد. 
روحیه سرمایه داري پوچ گراست چرا که مي تواند از امر پوچ پول بسازد. ) پوچ گرایي انواع دارد(. سرمایه داری همه را بر محور 
انباشت لذت بر دور خویش می گرداند. سرمایه داری خورشیدی است که شب و روز جهان را ساخته و گرما و سرما داده و پس 
می گیرد. سرمایه داری از هدف سرشار است. از همین االن به فکر آیندگان است. شعار می دهد که دنیای خوبی برای آیندگان می 
سازد. عبث انگاری نوعی ضربه مهلک به این هدف مداری بی دغدغه است. جواب من را بدهید به من نشان دهید که لثه هایم را به 

امید دریدن کدام تاریخ سوهان بزنم؟
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نشان دادن بیهودگي یک ضربه است                 
به خودي  اما  جهان  گرفتن  در جدي  حاکم  به جدیت 
خود این ضربه قدرتي ندارد اگر بخواهد خود را چنان 
معناي  داراي  خود  بیهودگي  بپندارد  که  بگیرد  جدي 
ویژه اي است. با این حال این ضربه دماغ سرمایه داري 
شکستگي  این  با  داري  سرمایه  برخورد   . شکند  مي  را 

جراحي پالستیک بیني است. 
پالستیک پوچ ترین،  بي محتواترین و بي خاصیت ترین 
ماده در جهان است. عصر پالستیک یعني عصر تجزیه 
حالیکه خاصیت  در  طبیعت.  در  ماندن  باقي  و  ناپذیري 
هر امر مادي در جهان فنا پذیري است فناپذیري اي که 
نوعي  پالستیک  است  جهان  پایداري  قاعده  از  جزئي 
مقاومت خودسرانه براي عقیم گذاشتن این چرخه است. 
هر چقدر فلز قدرت داشت پالستیک نشانه عجز و ناتواني 
است. تفنگ هاي پالستیکي ، آلت جنسي پالستیکي ، 

انقالب پالستیکي و جراحي هاي پالستیک . 
پالستیک بودن روح به چه معناست؟ روح در فرهنگ 
دیني فناناپذیر است. این پایداري پالستیک روح است 
که از یک سو دین و از سوي دیگر روح را همیشگي 
ي  واسطه  به  هریک  اي  هزاره  اقتدارهاي  سازد.  مي 
خویش  سلطنت  و  آورده  دوام  پالستیک  خاصیت  این 
را ادامه داده اند و در تداوم همین سلطنت است که به 
مرگ تدریجي نیست و فنا شده اند. پالستیک شدن روح 
براي تلقي دیني از جهان ، پالستیک شدن سرمایه براي 
سرمایه داري ، پالستیک شدن وطن براي ناسیونالیسم ، 
پالستیک بودن پرولتاریا براي مارکسیسم سنتي و هزاران 
هزار تلقي پالستیک از مفاهیم که تیزي فلز را گرفته و 
بدل مي  نوین  به سبک سازي هاي  را  فلز  وزن سنگین 
سازد که مثل جسد سبک شده ي یک امپراطور به روي 

آب مي آید.
اراده ها باید از مفرغ و فلز و سنگ پرداخت شوند نه از 
ژل و پالستوفوم و یونولیت. اراده هایي که چونان قربانیان 
همیشگي تاریخ برمي خیزند ، راه مي افتند و به شلیک 
سه چهار گلوله به زمین مي افتند. آنها از این مصنویت 
یابند  ادامه  نشده  تجزیه  که  نیستند  برخوردار  پالستیک 
وار  پالستیک  هاست  قرن  که  انسان  خنثاي  نسل  چون 

ادامه یافته است بي هیچ تجزیه و یا جهشي. 

 

نگاه مذهبي – طبیعت گرانه معنا را امري مربوط به جهان )کائنات( مي داند. جهان 
بدون انسان ، خود صاحب معناست. در این دیدگاه ، معناداري امري اعتباري نیست. با 
این حال نقطه اتکا از انسان بر خدا قرار داده مي شود. )اگر لحظه اي خداوند توجه اش 
را از هستي برگیرد جهان نیست مي شود ( در برابر ابزردیسم خود امري ابزرد نیست. 
شاخه اي از تئاتر یا ادبیات که مي خواهند معناباختگي جهان را متذکر شوند هم نیست. 
معنا انتظار ما از ماده است. ماده معنا ندارد. معنا هنگامي حاصل مي شود که ما خود 
را جزئي از ماده بدانیم. معناي ما از در جهان بودن است ؛ معناي جهان از بودن ما در 
جهان است. سوژه وجود دارد اما جهان  ادامه / همادا  سوژه است. ادامه / همادا همانند 
محل تلفیق موج رفت و بازگشت در دریاست. مساله نه معناي نهفته در جهان یا طبیعت 
و نه معناي منتشر از ذهن انسان بر جهان و نه تقدم و تاخر یکي بر دیگري بلکه مساله 

تداخل امواج است. 
 ، معنا  بودن  پوچ  یعني  این  و  است  افکندني   ، دادن(  است)معنا  دادني  امري  معنا 
معنایي وجود ندارد باید معنا را ساخت)سرخوردگي مذهبي(. ابزردیسم حاصل یک 
که  کند  مي  برخورد  سرد  واقعیت  این  با  تازه  که  است  معنوي  دیني-  سرخوردگي 
ابتدا مي دانستیم که جهان  جهان فاقد معنا و فعل آدمي فعلي عبث است. اما اگر از 
فاقد معناست دیگر نمي بایست در فقدان معنا نوحه سرایي مي کردیم . معنا قرار نبود 
چیزي دروني و متعلق به جهان باشد. جهان و انسان هر دو فاقد معنا هستند و این چیز 
تاسف آوري نیست چرا که از ابتدا هم قرار نبود معنایي داشته باشند. اما انسان جزئي 
از این پوچي است مهره داري که گوشت و اسکلتش را جابجا کرده و شعر مي بافد. 
معنا در شکار روزانه و کار شبانه نهفته است. در بي معنایي تمام براي دولقمه در دهان 

یک لقمه در دست جان دادن. 

    اميد به تغيير وضعيت : امید ریشه در کینه دارد . کسي که به آینده امید وار است در واقع مي خواهد از گذشته انتقام 
بگیرد. او امیدوار است که در آینده ، وضعییت تغییر کند. این تغییر وضعیت نوعي انتقام از وضعیت پیشیني است که در آن له، 

سرکوب و تحقیر شده بود. 
در گذشته وقتي اعدامي را به چوب بست تیرباران مي بستند در لحظه شلیک و اندکي پس از آن مي توانستي یک چیز را در ذهن 
هر انقالبي تیرباراني بخواني: امید به انتقام ستاني. هر کس که در له ترین شرایط مي جنگد و فنا مي شود در لحظه تسلیم و در بند 
شدن و از بند به در شدن تنها به یک چیز مي اندیشد امید به آینده اي که انتقام ستانده شود. تاریخ را این میل به انتقام ستاني به پیش 
برده است. پرسش امروز ما براي امید داشتن به آینده باید از ریشه هاي این انتقام خون بگیرد. امید نه نشانه مخالفت با نیست انگاري 
و تن سپردن به انتظار گشایش در کمال خونسردي بلکه کمیني جهت ستاندن انتقام است. در این انتقام ستاني هیچ چیز معناداري 

مرز باریکی است بین ابزردیسم - محافظه کاری بین ابزردیسم - رادیکالیسم. مرز بین خانه نشستن و خانه فروختن. جهان   
فاقد معناست کاری نمی توان کرد گرچه معناداري جهان نیز  پوچ نبودن آن را توجیه نمي کند . تمایز : 

-فعل عبث : کاري است بي سرانجام بي آنکه هدفي را در برگیرد. 
-فعل بي معنا : کاري که بي سرانجام نیست بلکه به هدف ختم مي شود اما نمي تواند خود را از امر مادي به امري مجازي که 

همان معنا داري است ارتقا دهد. 
-فعل ابزورد : کاري است که حاصل تالش تکراري در جهت رسیدن به هدفي غیر ممکن است. 

-فعل بيهوده : کاري است بي سرانجام با هدفي مشخص که نمي تواند به هدف خویش دست یابد. 
تمايز مضاعف :

-دنیا پوچ و فاقد ارزش است. 
-تمام تالش هاي انساني فاقد معنا و پوچ است.

-تمام تالش هاي انساني براي در افکندن معنایي در درون جهان پوچ است.

وجود ندارد معنا از پس این انتقام ستاني مي آید. 
چند نمونه :

-پوچ گرایي مي گوید هیچ امیدي به تغییر وضعیت نیست.
پوچ گرایي مي گوید با تغییر وضعیت هیچ چیز عوض نمي شود. 

-پوچ گرایي مي گوید امیدوارم تلقي نیست انگارانه نسبت به جهان همه گیر شود.
-پوچ گرایي مي گوید امیدوارم همه با هم به خاطر بیهوده ترین چیز باارزش ترین چیزها را منفجر سازیم.



2021

دتورنِِمنت  فرانسوی  کلمه ی  مترجم:  توضيح 
بازگویی،  انکسار،  انحراف،  معنای  به   )détournement(
به عبارت دیگر  یا  تحریف، سوءکاربرد، تلخیص، زورگیری و 
باشد.  می  خود  معمول  هدف  یا  و  مسیر  از  چیزی  مسیر  تغییر 
اوقات  گاهی  انگلیسی  به  فرانسوی  از  عبارت  این  برگردان  در 
ترجمه شده  تغییر ورسیون(  معنای  – به  )دیِورِژن   diversion
ولی این کلمه نیز به دلیل همنشینی با سرگرمی های مضحک و 
نتیجه، همچون  ناتوان است. در  تبیین معنای اصلی  از  دم دستی 
مشارکت  دتورنِِمنت  پراتیک  در  که  زبانهایی  انگلیسی  سایر 
اند، ترجیح  استفاده کرده  انگلیسی  داشته اند و عین کلمه را در 
بر آن شد که از این کلمه در فارسی نیز عینا استفاده گردد و به 
برای  ...« صرف گردد.  و  »دتورنه کردن، دتورنه شدن  صورت 
اطالعات بیشتر درباره ی دتورنمنت به تزهای 204 تا 209 جامعه 

ی نمایش رجوع کنید.

به واقعیت مشهود  نسبت  انسان آگاه و منصف زمانه ی حاضر،  هر 
نمی توان  است. دیگر  استعالیی آگاه  فعالیتی  عنوان  به  هنر  ناتوانی 
هنر را به عنوان فعالیتی مثمرثمر قلمداد کرد که قرار باشد خود را 
ضرورتا  زوال،  این  دلیل  نماییم.  آن  وقف  استادمنشانه  گونه ای  به 
می  ایجاب  را  دیگری  تولیدی  روابط  که  هستند  مولدی  نیروهای 
کنند و پراتیک نوینی را در زندگی ایجاد کرده اند. در زمانه ای که 
ما هم اکنون درگیر آن هستیم - برخورد تمدن ها - و در ارتباط 
این  به  کاویم،  می  واالتر  فعالیتهای  برای  ما  که  راهی  تنگاتنگ 
باور رسیده ایم که همه ی مضامین بیان، همگی به سمت نقطه ای 
باید  مشترک در جنبشی همه گیر و پروپاگاندایی جاری هستند و 

تمام نمودهای متقابل همیشگی واقعیت اجتماعی را احاطه کنند.
انواع مختلف و متضادی از نظریات درباره ی فرمها وجود دارند که 
طبیعتا حاصل تربیتی پروپاگاندایی هستند. این نظرات عموما بازتاب 
یکی دیگر از انواع مختلف سیاست های اصالح طلبی شیک و مد 
روز هستند. گفتِن اینکه فرضهای منطقی انقالب از نظر ما کافیست، 
در حوزه ی فرهنگ به همان مشّقت حوزه ی سیاست، نه تنها ارتجاعی 
که نخ نما و پوسیده است. این فقط بازگشت ارتجاعی به گذشته 
انداختن  تاخیر  به  نوعی  بل  افتاده،  تاخیر  به  امروز  به  تا  که  نیست 

است. تنها تاکتیک توجیه پذیر تاریخی، افراط در نوآوریست. 
میراث ادبی و هنری بشر، باید برای اهداف پارتیزانی استفاده شوند 
فرآروی  فردی،  مضحک  ایده ی  هر  از  تا  ضروریست  این  البته  و 
کرد. از شروع اعتراض به بورژوازی، فهم و ادراک اندیشه ی هنری 
به کاله نخ نمایی بدل شده است. طراحی سبیل مارسل دوشان برای 
ما  نیست.  نقاشی  آن  اصلی  نسخه ی  از  تری  جذاب  کار  مونالیزا، 
پیش  بودن  خنثی  سازِی  خنثی  سوی  به  را  پروسه  این  اکنون  باید 
ببریم. برتولت برشت در مصاحبه ی اخیر خود در »فرنچ آبزرواتور« 
اجرا کرده  نئاتر کالسیک  را در  برش هایی  او  خاطرنشان کرد که 
از  بیشتر  کار  این  و  سازد  می  آموزنده تر  اجرایی  حقیقت  در  که 
کار دوشان جهتمندی انقالبی دارد که ما نیز همین را می خواهیم. 
باید متذکر شویم که این وضعیت های دگردیسی برشتی،  البته ما 
در  است،  قائل  فرهنگ  برای  او  که  احترامی  ی  بواسطه  متاسفانه 
همان مشی سلطه ی تصمیم گیرندگان تعریف شده است و محدود 

میباشد. احترامی مشابه از همان جنس که مکاتب اولیه ی بورژوازی، 
کارگراِن نواحی سرخ نشین پاریس ترغیب می کنند تا تماشای اِلسید 

را به تماشای ننه دالور ترجیح دهند.
این  از  شخصی  ادراکات  مابقی  آثار  کردن  برطرف  حقیقت  در 
کارهای  نویِن  ملزومات  ظاهر  در  است.  اهمیت  حائز  بسیار  فضا 
»الهام بخش« قبلی را منسوخ کرده و آنها را به آثاری خانمان برانداز 
و پیشرو تبدیل می کند. فی الواقع بحث خوش آمدن یا نیامدن ما 

نیست. ما چاره ای جز فرآروی از آنها را نداریم.
هر عنصری، جدا از منشا خود می تواند ترکیبی نو در اندازد. کشف 
و کاوش در شعر مدرن با توجه به ساختار قابل قیاسی که در  تصاویر 
موجود است، اثبات می کند که هرگاه دو ابژه به هم نزدیک شوند، 
منسجم  ترکیبی  معموال  معنایشان،  اصالت  فاصله ی  به  توجه  بدون 
تشکیل می دهند. چیدمان محدود شخصِی کلمات، همآیی منحصر 
و  احساسات  جهان  متقابل  تداخل  و  دهد  می  تشکیل  را  فردی  به 
همنشینی دو بیان مستقل در کنار هم، عناصر اولیه را از میان بر داشته  
و سنتزی منسجم با تاثیری دوچندان را جانشین می سازد. همه چیز 

شامل همین است. 
اتمام قطعات  یا  الزم به توضیح نیست که کسی به تصحیح کار و 
کارهای تاریخ گذشته و تبدیل آنها به کار جدید محدود نیست و 
افراد همچنین می توانند معنای کارهای سرهمبندی شده ی خود را 
مطیع شان  َمراجع  به سمت  را  بالهت  و  دهند  تغییر  خود  دلخواهِ  به 

جابجا کنند تا »زبانزد« گردند. 
تاثیرات  ایجاد  برای  پارودیک و مضحک  اوقات، روشهای  خیلی 
تناقض  نتیجه ی  حاصله،  شوخی  ولی  می شوند  استفاده  ُکمیک 
موقعیتی است که وضعیت موجود قدر آن را نمی داند. در زمانه ای 
برای  تناقضات  به غرابت عصر حجر شده است،  ادبیات  که جهان 
ما عاری از هرگونه شوخ طبعی شده اند. فارغ از فرض تحریکات 
خشم برانگیز و یا قهقهه برآور که بواسطه ی اشاره به کارهای اصیل 
صورت پذیرفته، روَدررویی صحنه ی مضحک/ مهمی که حاصل 
انباشتگی عناصر دتورن شده باشد، ضرروریست و مبیّن خونسردی 
ما در قبال اصالتی فراموش شده و بی معناست و خود در ارتباط با 

اجرایی به یقین متعالیست.
این  ممکن  حالت  ترین  غایی  به   1  Lautréamont تاکنون  
مسیر را پیموده که البته همین امر باعث شده با بی انصافی تمام در 
کج فهمی زمانه ی حاضر با عناوینی همچون خودنما و متزّور شناخته 
 Poésies شود. با وجود آنکه کارکرد روش او برای زبان نظرِی
کامال مشهود است – به صورتی که Lautréamont )در طرحی 
های  همایی  بواسطه ی  وائوونارگوئز(  و  پاسکال  قواعد  براساس 
متوالی  می کوشد تا استدالل ها را به قواعد محض تقلیل داده و بدل 
کند – و به همین علت سه یا چهار سال پیش بواسطه ی اثباتی قطعی 
که Maldoror را دتورنِِمنت بسیطی از Buffon  و سایر کارهاِی 
شایان  شگفتی  دچار   را   Viroux2 کرد،   تعریف  طبیعی  تاریخ 
 ،Viroux همانند  فیگارو،  نثرنویسان  حقیقت  در  کرد.  توجهی 
جسارت بدگویی از Lautréamont را همینگونه به دست آورده 
اند. و دیگران را به این باور می رسانند که باید در قبال یاوه پردازی 
هایشان، حمایتشان کنند. این مساله تنها صحت کهولت جبهه های 
مرتجعین را در پیکاری که ما در آن حضور داریم، اثبات می کند. 
شعاری همچون »سرقت ادبی الزامیست، آنرا می توان توسعه داد« 
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چنین دتورنمنتی – نوع کامال متوسط 
از  بیش  چیزی  نهایی  تحلیل  در  آن- 
معادل اخالقی مرمت نقاشیهای قدیمی 
فقط  فیلمها  اکثر  ولی  نیست.  ها  موزه 
شایستگی بازتفکیک و ترکیب مجدد 
با سایر کارها را دارند. این بازهدایت 
سکانسهاِی از پیش موجود، با همراهی 
تصاویر  یا  و  موسیقی  دیگر،  عناصر 
زمان  از  بدیهیست.  کامال  تاریخی 
امروز  به  تا  تاریخ  سینمایی  بازنویسی 
سازی  دوباره  جوار  در  عموما  که 
 Sacha( گیتری  ساشا  تقلیدی  های 
آخرین  توان  می  بوده،    )Guitry
 )Robespierre( رابسپیر  کالم 
»علیرغم  گفت:  را  اعدامش  از  قبل 
ابهت  و  تجربه  بیشمار،  محاکمات 
همه  که  کرد  متقاعد  مرا  من  عمل 
است«.  رسیده  پایان  به  خوبی  به  چیز 
از  مناسب  بازاستفاده ی  امکان  اگر 
ممکن  ما  برای  یونانی  تراژدیهای 
تجلیل  رابسپیر  از  وسیله  بدین  بود، 
گونه ای  به  می توانیم  ما  می کردیم. 
را  نئورئالیستی  سکانسی  برعکس، 
باِر  یک  حول  مثال  که  کنیم  تجسم 
بین راهی مخصوص رانندگان کامیون 
جریان دارد. آنوقت راننده کامیونی به 

عبارت  که  دچار کجفهمیست  به شدت  دلیل  همان  به  و  همانقدر 
مشهور عالَم شاعری: »باید توسط همگان ساخته شود« دچار است.3 
خود  ی  زمانه  از  که  کسی   –  Lautréamont ازکارهای  جدا 
آمد-  بیرون  و درشت  ریز  های  آزمون  از  سربلند  و  فراروی کرد 
تمایل عمومی به دتورنمنت در بیانگری معاصر، امری کامال مشهود 
ناآگانه، در صنعت  و  به صورتی کامال تصادفی  است و وجودش 
تبلیغات کامال احساس می شود و حتی در دامنه ی اقالم زیباشناسی 

تاریِخ گذشته بهترین نمونه ها را می توان یافت. 
ابتدا می توان دو دسته از دسته های اصلی عناصر دتورن شده  در 
معرفی  اصالتشان،  از  مجزا  کامال  صورتی  به  و  تداخل  بدون  را 
و   )minor détournements( مینور«  های  »دتورنمت  کرد. 

.)deceptive détournements( »دتورنمنت های فریبنده«
دتورمنت مینور شامل دتورنمنِت عنصری است که به خودی خود 
فاقد اهمیت است ولیکن نسبت به جایگاهی که دارد تماما معنای 
متن را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال می توان از بریده های 
روزنامه ها، عبارات حاشیه ای و عکسهای بی اهمیت به عنوان این 

نوع از دتورنمنت نام برد.
دتورنمنت فریبنده که اصطالحا دتورنمنِت جامع-مانع نیز می توان 
از آن نام برد، در تضاد با دتورنمنِت عناصری که طبیعتا معنادارند، 
شکل می گیرند که در نتیجه هدف متفاوتی از متن نوین را موجب 
می شوند. برای مثال شعاری از Saint-  Just ویا سکانسی از فیلم 

آیزنشتاین.
دتورنمنت های بسیط عموما از ترکیب یک یا چند نوع دتورنمنت 

فریبنده و مینور تشکیل می شوند.
از دتورنمنت می توانند به صورت  اکثر قوانیِن کارکرد و استفاده 

فرموله ارائه شوند.
گذار  تاثیر  تام  و  مشهود  کامال  صورتی  به  که  شده  دتورن  عنصر 
تعیین می  را  تاثیر  نیست که مستقیما ذات  از آن عناصری  و  است 
کنند. این عنصر کامال دور افتاده است. برای مثال در متاگراف 4  
عیار  تمام  صورتی  به  که  عبارتی  اسپانیا،  داخلی  جنگ  به  مربوط 
وام  رژلب  تبلیغ  از  نوعی  به  و  انگیخت  می  بر  را  انقالبی  احساس 
گرفته شده بود: »لبان زیبا قرمز هستند« یا در متاگرافی دیگر )مرگ 
ها  کلوپ  ی  شده  بندی  طبقه  تبلیغ  پنج  و  بیست  و  یکصد   )J.H
از آنچه که  تر  استفاده می شدند، کامال مشخص  برای فروش  که 
می  بیان  را  می کنند، خودکشی  بازگویی  ها  روزنامه  های  درمقاله 

کنند. 
آنجاییکه  تا  پذیرد،  می  انجام  شده  دتورن  عناصر  در  که  تحریفی 
دتورنمنت  اصلی  ی  هسته  اینرو  از  باشد.  ساده  باید  است  ممکن 
متن اصلی  از  ای  به تجدید خاطره  باید  نیمه آگاهانه  یا  و  آگاهانه 
عناصر متصل باشد. این امری کامال بدیهیست. اجازه دهید اندکی 
اثر  به  حافظه  وابستگی  این  که  کنیم  پافشاری  نکته  این  روی 
دتورنمنت شده باید پیش از دتورنمنت کردن اثر شکل گرفته باشد. 
این تنها وضعیت مخصوص قانون کلی است که فقط کنترل کننده 
ی دتورنمنت نبوده و فرم دیگری از اعمال حال حاضر جهان است. 
ایده ی بیان ناب و خالص مرده است و فقط به صورتی خالص در 
فرمی مضحک جریان می یابد، درست همانطور که دشمنی با ما در 

جریان است.
دتورنمنت کمترین تاثیر و در عین حال بیشترین نزدیکی به پاسخ 

 Lautréamont منطقی دارد. در تعداد زیادی از قواعد موجود در
مستدل  شاخصه های  اهم  باشد.  می  آمده  پیش  وضع  بیشترین  این 
از روح متداول نوعی حاضر  بیشترین ُگنگی  جواب، معلوم است. 
کلمات  از  مشابه،  کامال  صورت  به  که  شود  می  حاصل  جوابی 
زبان  به  صرفا  مساله  این  کند.  می  استفاده  خود  علیه  بر  معارض 
از  به پروژه ی برخی  باشد. در همین رابطه ما  مکالمه مربوط نمی 
فاشیستی  سازمان  شورویایی  پوستر ضد  دارند  تالش  که  رفقایمان 
»صلح و آزادی« را که شامل تصویر پرچمهای قدرت های غربی 
با نوشته ی »اتحاد مایه ی استحکام است« را در قطعی کوچکتر با 

عنوان »ائتالف مایه ی جنگ« است دتورن کنند، معترضیم. 
و  مستقیم ترین  کوچک،  تناقض  یک  بواسطه ی  دتورنمنت  عموما 
ساختار  علیه  بر  که   Black Mass همانند  دارد.  را  تاثیر  کمترین 
بر  مبتنی  عکس العمل  این  و  دهد  می  نشان  العمل  عکس  محیط 
مشابه  کالبدی  با  محیط  ساخت  بواسطه ی  و  معلوم  متافیزیک 
را معکوس می کند. هرچند  متافیزیکی  ارزش های  تنها  است که 
معکوس کردن ها، نمودی کامال پیشرو داشته باشند. به عنوان مثال 
Clemenceau )با نام مستعار ببر(  می تواند به همان میزان ببری 

به نام Clemenceau باشد. 5
از چهار قانونی که گفته شد، اولی واجب و جهانشمول است و سه 

قانون دیگر بیشتر برای دتورنمنتهای فریبنده جوابگو هستند.
از ذات  از دتورنمنت-خارج  استفاده  نتیجه ی مشهود شیوع  اولین 
پروپاگاندایی خود- احیای گروه کثیری از کتابهای بد است و به 
همین صورت همکاری )ناآگانه( گسترده ی نویسندگان ناشناسشان. 
تغییر حالت فزاینده و رو به رشد عبارات و یا کارهای پالستیکی که 
تولیدی که  مهمتر سهولت  از همه  افتند.  می  اتفاق  مد  در طراحی 
کیفیتش در کمیتش نهفته است و موجب تنوع در کیفیت نوشتار 

کسالتباریست که مدتها آزارمان می داده. 
دتورنمنت نه تنها صورت جدیدی از استعداد را کشف می کند، بل 
در حقیقت برخورد تمام عیاری با تمامی عرفها و قوانین اجتماعی 
است و سالح فرهنگی قدرتمند و نامیرایست که در عرصه ی پیکار 
این محصوالت،  بهایی  پیروزیست. کم  به  طبقاتی حقیقی محکوم 
سالح سنگینی است که تمامی دیواِرچین های ادراک را فرو می 
ریزد 6  و به معنای واقعی تربیت پرولتاریایی محسوب می گردد و 

گام اول به سوی کمونیسم ادبی می باشد. 
در قلمرو دتورنمنت، ایده ها و خالقیت ها می توانند تا هرکجا که 
قرارباشد در کنار هم قرار گیرند.  هم اکنون ما می خواهیم خودمان 
نواحی  در  امکانات  فشردگی  بهم  اندکی  تصویر کشیدن  به  در  را 
متفاوت ارتباطاتشان باهم، محدود کنیم – که البته قابل درک است 
که اهمیت این نواحی گسسته، فقط در ارتباط با تکنولوژیهای روز 
تکنولوژیهایی  با  برتر  سنتزی  در  ادغام  به  تمایل  همگی  و  هستند 

پیشرفته دارند.
پوسترها،  در  شده  دتورن  عبارات  مستقیم  های  استفاده  از  فارغ 
موسیقی ها و برنامه های رادیویی، دو کارکرد اصلی نثرهای دتورن 
شده نوشتار متاگرافیک و نیز )به درجه ی کمتر( نوشتار ماهرانه ی 

منحرف رمانهای فرم کالسیک هستند. 
نیست،  برای دتورنمنت رمانهای کامل پیش رو  انداز خوبی  چشم 
این  از  تعهداتی  از  مشخصی  تعداد  است  ممکن  تغییر  فاز  در  ولی 
دست را شامل شود. حصول اینگونه دتورنمنت بواسطه ی استفاده از 

تصویرسازیهایست که در وهله ی اول آنچنان ارتباطی را با متن به نظر نمی رسانند. با وجود سختیهای انکارناپذیر، ما بر این باوریم که امکان 
ساخت دتورنمنِت جغرافیای روانِی آموزنده ای از کونسوئلوی جرج ساند وجود دارد، و باید تحت عنواِن بی ضرری همچون »زندگی در 
شهرکها« و یا تحت عنوان دتورن شده ی »گشت گمشده« در بازار ادبیات دوباره ارائه گردد. )به همین صورت استفاده ی دوباره از عناوین 
بیشمار فیلمهای پوسیده ی گذشته که هیچکدام را به یاد نمی آوریم و یا عنوان فیلمهایی که در نزد جوانان اهل سینما تاریخ مصرفشان را 

از دست داده اند، ایده ی قابل توجهی است(
های  ابژه  که  می کند  مهیا  را  دتورن شده  نثر  از  غنی  فرصتهایی  پالستیکیشان،  کالبد  زوال  از چگونگی  فارغ  شاید  متاگرافیک،  نوشتار 
مخصوص دیگر و یا تصاویر را ارائه می دهند. می توان از پروژه ی سال 1951 ایده گرفت. پروژه ای که به دلیل عدم بازگشت مالی، در 
زمان خود رها شد. این پروژه شامل تجسم ماشین پین بالی بود که توسط بازیهای نوری و حرکات کمابیش قابل پیش بینی توپها در ترکیب 
متاگرافیک-فضایی با عنوان احساسات گرمایی و امیال مردم، مشرف بر دروازه ی موزه ی کلونی، تقریبا یک ساعت بعد از غروب آفتاب 
در نوامبر بود. ما در حال حاضر به این درک رسیده ایم که اقدام تحلیلی-موقعیتگرایی نمی تواند بگونه ای علمی از طریق اینچنین کارها 

صورت پذیرد. معانی درهرصورت درخور اهداف بلندمرتبه باقی می مانند. 
بدیهیست که دتورنمنت در قلمرو سینما می تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد و برای دست اندرکارانی که این رویکرد را اتخاذ 

کنند، بهترین حالت پیش خواهد آمد. 
قدرتهای فیلم بسیار گسترده هستند و فقدان هماهنگی این قدرتها بسیار به چشم می آید. به گونه ای که اگر فیلمی باالتر از سطح متوسط 
باشد می تواند مساله ی جدلی بی پایان بین تماشاگران و یا منتقدان حرفه ای باشد. فقط افراد هنجارمند و مطیع از رویه ی معمول فراروی 
نمی کنند و قادر به کشف برابری افسونگری و برابری نقصان گل درشت حتی در بدترین فیلمها نیستند. برای گریز از این اغتشاش معناباخته 
ی ارزشها، می توان فیلم »تولد یک ملت« گریفیث را مشاهده کرد، چرا که به دلیل نوآوری های متعدد، یکی از مهمترین فیلمهای تاریخ 
سینماست. از طرف دیگر فیلمی به شدت نژادپرستانه است که شایستگی نمایش در این دوران را ندارد و متاسفانه به همین دلیل دوم، 
نمایش آن منع عمومی دارد، ولی بالقوه واجد شرایط حضور در سینماست. شاید بهتر باشد آنرا به طور کامل دتورن کرد و بدون ضرورت 
دستکاری مونتاژی، فقط با افزودن موسیقی متنی که قدرتمندانه از جنگ امپریالیستی و فعالیت کوکلسکالن های آمریکا نفرت دارد به 

اثری قابل نمایش بدل می گردد.
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دیگری می گوید: »قبال اخالقیات به کتابهای فیلسوفها محدود بود، 
استفاده کنیم.« می توان مشاهده  از آن  ها  انتظام ملت  برای  باید  ما 
ماکسیمیلین  روشنگرانه ی  ایده های  مجاورت  در  این  که  کرد 

)Maximilien(، ایده ی دیکتاتوری پرولتاریا قرار می گیرد. 7
به  گردد.  می  منتشر  مستقیم  خط  یک  در  دتورنمنت  روشنگری 
وسعتی که معماری نوین را به سان مرحله ای تجربی از باروک نشان 
دینامیک  ساختار  معرف  ما  برای  معماری-  مجموعه ی  می دهد. 
موجود  معماری  فرم  محتمال  رفتاریست-  روش  با  منطبق  محیطی، 
ابژه ی  از هرگونه  و  را پالستیک  را دتورن و هر صورت وضعیتی 
از  دقیقی  بندی  ترتیب  کند:  می  احساسی  استفاده ی  شده  دتورن 
رفته ی مجسمه  ازبین  داربستها، جرثقیلها که سنت  اشیایی همچون 
باغهای مجلل  به  این فقط یک تکانه  سازی را دگرگون می کنند. 
پسا-فاشیست،  که خوک  شود  می  گفته  فرانسویست.  ارتجاعی  و 
بزرگی  جنگی  کشتی  خود،  کهنسالی  سنین  در   D’Annunzio
را در پارک شخصی خود در کنار سایر موتیفهای میهن پرستانه ی 
خود داشت. ایده ای که نه تنها خاصیت تاریخی داشت که خالی از 

جذابیت نیز نیست. 
مردمی  اندک  شود،  گسترده  شهری  باورهای  در  دتورنمنت  اگر 
کنارهم   در  شهری  محالت  سازی  دوباره  بواسطه ی  که  هستند 
باشد:  از حد مغشوش  مانند. زندگی نمی تواند بیش  پیرایه می  بی 

دتورنمنت در این مرحله واقعا جذاب می شود. 
ای  پایه  عناصر  از  می شود،  دیده  همانصورتی که  به  عنوانگذاری 
که  است  مشاهده  قابل  جهت  آن  از  مساله  این  است.  دتورنمنت 
در  سزایی  به  اهمیت  و  هستند  مشاهدات  الینفک  جزو  عناوین 
ژانرهای مختلف دارند. داستانهای کارآگاهی نوآر بشّدت شبیه به 
هم می باشند و هنوز هم به صرف تغییر عنوان مخاطبان قابل توجهی 
تاثیر  همواره  نیز  موسیقی  در  عنوان  اند.  داشته  نگاه  خود  برای  را 
بسزایی داشته و انتخاب آن کامال قراردادی است. به هر حال اصالح 
به  لنین«  »سمفونی  به  آن  تبدیل  و  اروئیکا«  »سمفونی  عنوان  نهایی 

هیچ عنوان ایده ی بدی نیست. 8
و  می کند  کار  دتورنمنِت  به  توجهی  شایان  کمک  عنوانگذاری 
به  است.  گریزناپذیز  امری  عنوان  و  کار  مابین  تقابل  میان  این  در 
هرصورت می توان استفاده ی بسیطی از عناوین مخصوص انتشارات 
شبانه  )نبرد  نظامی  یا  و  معتدل(  دریاهای  ساحلی  )بیولوژی  علمی 
در  استفاده  مورد  عبارات  یا  و  نظام(  پیاده  کوچک  واحدهای  ی 
کتابهای مصور کودکان )سرزمین عجایب به مسافران خوشامد می 

گوید( کرد. 
در همین حین، ما باید به طور خالصه تعدادی از نمودهای اولترا-
زندگی  که  است  دتورنمنت  سیرت  این  کنیم.  ذکر  را  دتورنمنت 
هرروزه ی اجتماعی را عملی می سازد. اشارات و کلمات می توانند 
معنای دیگری بسازند و بنا به دالیل مختلف عملی این اتفاق در در 
طول تاریخ بارها رخ داده است. جوامع سّری چین با مهارت یگانه ای 
نشانه هایی را تشخیص می دادند که بخش بزرگتری از رفتار اجتماعی 
بود ) راهکارهایی برای چیدن فنجانهای نوشیدنی که در نقاط منطبق 
شاعران همدیگر را قطع می کردند(. لزوم وجود زبانی مخفی، برای 
نهایت  بازی هستند. در  به  تمایل  ناپذیر  ها، جزء جدایی  گذرواژه 
یا نشانه مستعد تغییر به چیز دیگری، حتی به مضمونی  هر کالم و 
  9  )Vendée( ویندی  طلبانه ی  سلطنت  است. شورشهای  مخالف 

به دلیل کسالت از تصویر منزجر کننده ی قلب مقدس مسیح بود، 
چیزی که ارتش سرخ نامیده می شود. در محدودیت دامنه ی پیکار 

سیاسی این عبارتبندی کامال در عصر خودش دتورن شد. 
برای دتورن  از روشهای مشابه  از محدوده ی زبان، می توان  خارج 
کردن پوشش استفاده کرد و با قدرتی تمام معانی احساسی را نتیجه 
پوشی  مبدل  مفهوم  متوجه شدیم که  دوباره  ما  اکنون  هم  گرفت. 
در ارتباط تنگاتنگی با نمایش قرار دارد. در نهایت هنگامی که بر 
– طبق  موقعیت های ساخته شده حاضر می شویم  روی صحنه ی 
موقعیت  کردن  دتورن  در  همگی  فعالیتهایمان-  تمام  غایی  هدف 
های حاضر، بواسطه ی تغییر سنجیده ی موقعیت تعیین شده ی این و 

آن و خودشان آزادند.
روشهایی که در اینجا به طور خالصه امتحان کردیم، تنها نوآوری 
در  که  هستند  پراتیکی  و  گسترده  کوشش  عموما  ولی  نیستند  ما 

نهایت خواهان ساماندهی آن هستیم.
تئوری دتورنمنت به خودی خود ما را شیفته ی خود کرده است و 
نیز ما متوجه شدیم که با اکثر نمودهای ساختاری دوره ی تغییرات 
پیشاموقعیتگرایی کامال مرتبط است. به همین صورت بدلیل غنایی 

که دارد پراتیک آن کامال ضروری به نظر می رسد. 
ما بعدها در اسرع وقت این تزها را تا دوره ی متاخر خودمان توسعه 

خواهیم داد.

گی دوبور ، جیل جی ولمن
1956 

پانویس ها

-1846( Isidore Lucien Ducasse Comte de Lautréamont تخلص   - 1 
 Les Chants 1870( می باشد. او شاعر فرانسوِی اروگوئه ای تبار بود که تنها کارهایش
منجمله  مدرن،  ادبیات  بر  ژرفی  تاثیر  و  بود   )Poésies( پوئسیس  و    de Maldoror

سورئالیسم و موقعیتگرایی گذاشت.  
walloon 2  - نویسنده ای فرانسوی از نویسندگان متلّق به جریان 

 3  - هردو نقل قول از ایزودور لوسین دوکاس )پانویس 1( از مجموعه ی پوئسیس می 
باشد. » سرقت ادبی الزامیست« پاساژیست که توسط دوبور در تز 207 جامعه ی نمایش 

استفاده شده است. 
4   - در باب متاگرافی پیشتر در سایت مجله ی الکترونیکی زغال متنی با نام »چرا لتریسم«  
ترجمه شده است. متاگراف ژانری است که توسط لتریستها بسط یافت. متاگراف نوعی 
کالژ گسترده از عناصر متن است. هردو متاگراف مذکور در این متن توسط گی دوبور 

در Oeuvres است. 
َرُجل  فیزیکدان،   .)1929  –  1841(   Georges Benjamin Clemenceau  -  5   
سیاسی و روزنامه نگار فرانسوی. او در سال های 1906 تا 1909 و 1917 تا 1920 در سمت 
نخست وزیر فرانسه خدمت می کرد. او در پایان جنگ اول جهانی نیز فرانسه را رهبری 

می کرد و یکی از افراد مهم معاهده ی ورسای بود. نام مستعار او ببر )Le tiger( بود. 
 6  - نویسندگان این متن جمله ای از »مانیفست کمونیست« را دتورن کرده اند. این عبارت 
در حقیقت : »کم بهایی محصوالت برژوازی، سالح سنگینی است که با همان تنفر شدیدی 
که بربریت در جنگ با بیگانگان از خود به خرج می دهد،  تمامی دیواِرچین ها را فرو 

خواهد ریخت. » می باشد. 
7  - بدوا در صحنه ی مفروض، عبارتی از تراژدی یونانی سوفوکل )ادیپ شهریار( به زبان 
ماکسیملین رابسپیر جاری شود. سپس جمله ی رابسپیر به زبان راننده کامیون جاری شود.  
  8 - دراصل بتهون سمفونی سوم خود را بعد از ناپلئون )به عنوان مدافع انقالب فرانسه( 
نامگذاری کرد ولی زمانی که ناپلئون عزمش را برای امپراطوری جزم کرد، نام آن را به 

اروییکا تغییر داد
  9 - منطقه ای در جنوبغربی فرانسه که مرکز تجمع شورشیان سلطنت طلب بر علیه دولت 

انقالبی بود.
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در رویکردی الهیاتی، ابسوردیته، شاید همان موقعیت بنیادینی 
را  هستی  و  انسان  تا  واداشت  را  معنا  بدون  خدای  که  است 
وجود  طریق  از  خویش  موجودیت  ترتیب  بدین  تا  بیافریند 
موجبات  تا  کرد  ابداع  را  شیطان  و   ، سازد  محقق  دیگری 
بازتولید میل خویش را فراهم آورد . و آیا تکرار همین ساختار 
به مثابه   ، اِی بختک-گون نیست که تاریخ بشری را  اسطوره 
نمایان می سازد ؟ قصه هایی دینی  تاریِخ ساخت و ویرانی،  
روایت می کنند که خدا ، آدمی را از ِگل ساخت . یعنی شکل 
دادن به یک توده بی شکل . گویی اسطوره ها همه اندیشیدنی 
ها را اندیشیده اند ! اما برای بازتولید رانه ) و رانه تفکر ( چه 
 ، ابسوردیته  ، خدای مقدس  آنچه سیزیف  توان کرد جز  می 
می کرد ؛ به قول ژیژک پارادوکس سیزیف جایی است که او 
نه در پی رسیدن به مقصد که در خوِد راه بودن را تجربه می 
کند . مقصود واقعی نه مقصد ، ارضاءکامل ، ) به یاد بیاوریم 
 ،  ) ابسورد می شناسیمشان  نام  به  را در کارهایی که  نا-پایان 
به  خود  بازآفریدن  صرفا  رانه  نهایی  هدف  ؛  است  هدف  که 
یاد  به   ( خود  دورانی  مسیر  به  بازگشتن   ، است  رانه  صورت 
می  ابسورد  نام  به  که  کارهایی  در  را  تکرار  ساختار  بیاوریم 
. سرچشمه واقعی کیف  حرکِت تکرار شونده   ) شنایسمشان 
و  ماندنی  یاد  به  های  صحنه  یاد  به  آیا   . است  بسته  مدار  این 
تامل انگیز کارتون پت و مت نمی افتیم ؟ تکرارهایی به ظاهر 
حماقت بار ، اما جذاب و عمیقا آگاه به ذات ابسورد زندگی . 
میل درونی ماست که توسط آنان به نمایش در می آید . میل 

به خراب کردن و به تعویق انداختن پایان/مرگ .
شاید بتوان همه تعریف های موجود از انسان را  در پرتِو میل به 
شکل-پذیر-کردِن امرواقِع زندگی مورد خوانش و فهم قرار 
داد . زبان ، اساسی ترین و رایج ترین وسیله آدمی است برای 
شکل پذیر کردن زندگی . برای آنکه به هر شی و رویدادی 
نامی دهد ، و در دستگاه نام-سازی ، تصرف اش نماید . اگر 
انسان ، نه حیوانی ناطق که جانوری ابزارساز  انگاشته می شود 
: شکل  ناشی می شود  نقطه  از همین  نیز  این فصل-گذاری   ،
دادن به ماده و طبیعت . و تاریخ ، سرگذشت شکسِت شکل ها 
و شکل دهی ها به زندگی است ) دیالکتیک شکل و زندگی ( 
. امِرواقع هیچگاه به تمامی و در یک کلیِت بی واسطه ، تن به 
نمادینگی ، فهم پذیری و شکل-مندی نداده است و نخواهد داد 
. میل به تصرِف امرواقع ، میل جمعی تاریخ امروزین بشر است ؛ 
جایی که مناقشات بدن آغاز می شود . آنچه که می توان از آن 
به  The Real (ism( یاد کرد در مقابل Realism . فرهنگ 
کنونی، مانند فرهنگ های دوران های گذشته ، فرهنگ تالش 
نا-فرهنگی  بلکه   ، نیست  امرواقِع زندگی  به  برای شکل دادن 
است که می خواهد زندگی را در همان ذات شونده ، سیال و 
نامنسجم اش هضم ، درک و بیان نماید . زیمل می نویسد : » 
این امر ، مبارزه زندگی است تا خودش باشد « ) و نه برساخته 

های مجازی ( . 
برای  درخور  شکلی  یافتن  به  میل  از  هنری  های  مکتب  همه 
به عبارت دیگر می   . نشات می گیرند  زمانه خویش  واقعیت 

 The Real (ism توان گفت هیچ ایسمی وجود ندارد مگر آنکه تاویلی از رئالیسم ناب ، یا به بیان دقیق تر ، همان امرواقع-گرایی
باشد ؛ نقطه ای که جنون برسازنده بدنی قلمروزدایی کننده رخ می دهد ؛ میل به امر ناممکن . آنها می خواهند فرم آگاهی خویش 
از امرواقع را ، و در نتیجه ،  واقعیت را در هنر خویش » بیان کنند « . هر مکتبی ، فرمی است و هر فرم جدیدی پدید آورنده مکتبی . 
هر مکتبی که تاریخ هنر را به وجود آورده ، از آن فرم نا-بهنگامی شروع شده که حقیقت زندگی و هستی را نه » بودن « و » داشتن 
« که » شدن « ، فهم کرده است . کی یِر که گور در حمله به مسیحیت زمانه خویش چنین گفته بود : » مسیحی بودن درست نیست 
، آنچه درست است مسیحی شدن است « . گویی باید در هر لحظه ای نا-بهنگام بود و هر لحظه میل به حقیقت را اجرا نمود . همه 
دوره های قبلی تاریخ هنر مبتنی بر ادعای توانایی آدمی بر فهم هستی و کشف معنای نهایی آن ، و در نتیجه شکلی مطلق بوده است 
. بیایید کمتر عقب تر برویم تا آن فاصله پدیدارشناختی را رعایت کنیم برای دیدن اینکه پدیده شکل در دقیق ترین و عمیق ترین 
تجلی اش ، نه در مکتب های هنری یا فرِم یک کاِر هنری خاص ، که در آن کالن-روایت ها و کالن-گفتمان هایی نمود می یابد 
که تسکینی برای جان جستجوگر آدمی بوده اند ؛ اسطوره ، دین ، علم و هنر . اینها آن کالن-شکل های فرهنگی اند در دوره های 

مختلف تاریخی متناسب با آگاهی جمعی نوع بشر ، چنانکه زیمل نیز معتقد است . 
هنر امروز ، هنر بی-شکلی است و هنرمند امروز کسی است که از عجز خویش ، به عنوان حیوان شکل-دهنده به زندگی ، آگاه 
است ؛ و البته قدرت او از همین عجز ناشی می شود . و مکتب او ، مکتب معنا-باختگی و نا-معنا-داری ) nonsensical ( است 
؛ درآغوش کشیدن امرواقع ای که ذاتا  نا-معنا-مند و پوچ است ، و نه خودکشی کردن یا فراموشی/ فرافکنی به واسطه متافیزیک 

دینی . 
به گفته زیمل : » هر قدر هم که اثر هنری در زمان حاضر نسبت به ذات زندگی ، منسجم و بامعنا باشد ، هنگامی که در قیاس با اشکال 
سنتی سنجیده می شود ، اغلب ناموزون ، گسسته و بی سروته جلوه می کند . این امر مربوط به کهولت رو به زوال خالقیت هنری 
نیست ، و نشان ضعف پیری نیست بلکه نشان قوت آن است . « نمی توان به یاد نیارود حرف بکت را درباره هنِر ناتوانی : » ... دیگر 
هیچ چیزی برای بیان کردن وجود ندارد ، هیچ چیزی که بتوان با آن بیان کرد ، هیچ چیزی که بتوان از آن بیان کرد ، هیچ قدرتی 

برای بیان کرد ، هیچ میلی به بیان کردن ، همراه با اجبار به بیان کردن « .   
. نقاشی چیست ؟  الهام/یاد گرفته باشد ، از نقاشی آموخته است  بیشتر از آنکه از فیلم های دیگر و یا حتا تئاتر ،  روی اندرسون 
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. آیا  تاثیرهای جدید  ازپیش موجود ( و  نه کشف معناهای  ) و 
مفاهیمی چون  یاری  به  نو  از رمان  لوسین گلدمن  روش تحلیل 
 ، حیات  های  ممکنات/بالقوه  جهان  و  موجود/سرحدات  جهان 
– به  بین متفکرانی که  انگیز  این وضعیت مناقشه  تواند در  نمی 
بیانی ساده –  در اعتقاد به دخالت نیروهای جامعه در شکل گیری 
»شکل«ها ، مشترک اند ، مناسب و روشنگر باشد ؟ گویی گفتمان 
های هر دوره تاریخی ، ماده امِرواقع را نیز ، باالخره ، تحت تاثیر 
قرار می دهند . فرم نویسندگان مذکور و آن نگریستنی که تحت 
آن مفاهیمی چون ابسوردیته و ناتوانی بشر امروز را می آفرینند ، 
زدودن ایدئولوژی از تن واقعیت بدیهی انگاشته شده است ؛ آن 
بیرحمانه و بدون مسامحه «  اندرسون » روشنی  روشی که روی 

می نامدش .
فقط آن گدایی که خود را شاه می انگارد ، دیوانه نیست ، بلکه 
آن شاهی نیز که می انگارد واقعا شاه است ، دیوانه است ؛ این 
جمله مقدس لکان را می توان مانیفست فیلم های روی اندرسون 
) و همه تولیدات فکری ای دانست که پوچ یا نا-معنادار می نامیم 
شان ( قرار داد . حال این جمله چگونه با ابسودیته کاراکترهای 
امروزین ، شهری و واقعِی اندرسون ارتباط می یابد ؟ چنین نیست 
که ما آدمهای متین ، نیک و عاقلی ) سوژه مدرن ( باشیم که گاهی 
کامالبرعکس  اتفاقا  بلکه   ، شویم  می  حماقت  و  شرارت  دچار 
؛  است   ) ) شکاف خورده  احمق  و  مان شرور  واقعیت روانی  ؛ 
این  کردن  الپوشانی  برای  است  روکشی  عقالنیت  و  متانت 
حقیقت/شکاف . استدالل من درباره ابسودیته فیلم های اندرسون 
از طریق رویکردی لکانی ، با این گفته خود اندرسون همخوانی 
دارد که : من می خواهم همه اضافه ها را کنار بزنم و آدمی را 
می  ها  کارتون  در  آنچه  مانند  ببینم  اش  شکل  ترین  روشن  در 
بینیم . اضافه ها چیستند جز همان آرایش امرنمادین ، و آنچه در 
واقعیت روانی مان هست همان بی شکلی ، حماقت است و البته 
پوچی . در صحنه ای از فیلم آوازی از طبقه دوم ، پدری برای 
دیدن پسرش به بیمارستان روانی می رود . پسر هیچ نمی گوید ، 
هیچ جوابی نمی دهد و بی حرکت ، بر روی صندلی نشسته است 
. پسر شروع می کند به خواندن شعری : » معشوقه آن کسی که 
می نشیند ، ... «  پدر ، باالخره از این بی تفاوتی و بی حرکتی و 
از اینکه او در برابر سواالت او شعر می گوید ، عصبانی می شود 
، داد می زند . اتفاق جالب و اندیشگونی می افتد ؛ پرستاران می 
آیند که پدر را ببرند ، چونان که یک بیمار روانی را . پسر شاعر 
را می توان استعاره ای از ناتوانی و ابسوردیته انگاشت ؛ درک 
عمیق ابسوردیته هستی نشانه سالمت  اوست . آن ابسوردیته ای 
که نه به خودکشی می انجامد و نه به دین-گرایی . او به طرزی 
 ، بیان کند  تا  کند  می  ، تالش  و وسواس گون  رنجوارنه  روان 

شکل بدهد ... اما نمی تواند و پیوسته سکوت می کند ...
چه تالش پوچی می کنم برای نشان دادن نا-پوچی ام ... آیا هر 
متن به عنوان محصولی شکل مند و تمام شده ، ذات ایدئولوژیک 
خود را پنهان نمی سازد ؟ چه تالش پوچی می کنیم برای نشان 

دادن نا-پوچی مان ...  

ترین  این-همان  نقاشی  بگوییم  اگر  نیست  آمیز  اغراق  آنقدرها 
دلیل  تواند  این می  و   . است  دادن   » » شکل  برای  تالش آدمی 
نسبتا موجه ای باشد برای اینکه درک کنیم چرا کتابهای تاریخ 
هنر – معموال –  نه بر اساس ادبیات یا معماری یا چیز دیگر ، که 
اند ) بدوی ترین  اساسا بر پایه روند حرکتِی نقاشی نوشته شده 
کنش آدمی جهت شکل دادن به بی شکلی ها و البته ، پراکندگی 
ها ( . و هر »بدن«ی که به عنوان هنرمند بزرگ می شناسیمش ، 
بستری بوده برای جنگ میان شکل و زندگی ، روح و جسم ، 
و  زمین و آسمان . به یاد بیاوریم گفتگوی بکت را با دوتویی 
درباره نقاش هایی که نقاش شدنشان ، هنرمند شدنشان و شدنشان 
در رویارویی با همین موقعیت سیزیف وار نطفه بسته است ؛ به 
 . است  رنج  و  شکست  تاریخ   ، نقاشی/هنر  تاریخ   ، بکت  قول 
نکته   . زیستن  و   ، کردن  بیان  ناچارِی   ، البته  و   . ناتوانی  تاریخ 
روشنگری نیز در ارتباط بین این افراد به عنوان شکل دهندگان به 
بی-شکلی ، و شدن در عین ناتوانی وجود دارد ؛ میل به امرواقع 
؛ میل به آن چیزی که ژیژک در مورد روتکوی نقاش می گوید 
؛ قاب گرفتگی واقعیت به واسطه بیرون نهادن امرواقع ، به واسطه 
آن شکاف/خالئی که اساسا ، با توسِل بدان ، » شکل « ممکن می 
شود . شکل دادن یعنی بدست آوردن کمینه ای از بهنجار بودن 
، و رهایی از چنگال روان پریشی . یکی از نقاشی های روتکو 
چنین محتوایی دارد : مربعی سیاه در زمینه ای سفید ؛ اوج انتزاع . 
از رهگیری چنین سرنخ هایی است که می توان به حقیقت رابطه 
بین هنرابسورد و انتزاع دست پیدا کرد . اندرسون هیچ عالقه و 
از  . فیلم های آوازهایی  ناتورالیسم ندارد  به رئالیسم و  اعتقادی 
طبقه دوم  و  شما ، زندگاِن او با کجای نقاشی تالقی دارد ؟ با ون 
گوگ ؛ نگرش ون گوگ و نمود آن در کادربندی ها و رنگهای 
نقاشی هایش ) در یکی از مصاحبه هایش درین باره حرف زده 
است ( . ون گوگ نیز ناتوان از یادگیری مهارت نقاشی به عنوان 
ون   . بود   » نقاشی  صحیح  اصول   « یا   » صحیح  نقاشی  اصول   «
نقاشی کردن درخت سروی گفته  به  از میل  نامه ای  گوگ در 
است که با جریان باد حرکت می کند و او را به رعشه می اندازد 
؛ آیا می توان حرکت را ، شدن را » قاب گرفت « ؟ آیا می توان 
یا  ای زرد  دایره  با  مانند کودکان  مگر  نقاشی کرد  را  خورشید 
نارنجی ؟ او مدام از جنگ و شبیخونی می گفته که در درونش 
جریان داشته برای » نقاشی کردن « . در نامه ای چنین می نویسد : 
» سرانجام توانستم تصویری از شهر ُرن را به روی بوم بیاورم ... « . 
مواجهه با نویسندگانی چون کافکا و بکت را شاید بتوان به دو 
مجموعه تقسیم کرد ؛ یکی آن سطح که لوکاچ در مرکزش قرار 
می گیرد ، و مجموعه دوم که عضوهایی چون آدورنو ، دولوز  ، 
بنیامین و بدیو دارد . لوکاچ این نویسندگان را از قلمرو رئالیسم 
انتقادی کنار می گذارد و متهم شان می کند به ذهن گرایی و 
انفعال در برابر جامعه طبقاتی . اما اعضا گروه دوم یا برای دادن 
نمونه ای مناسب از وضعیت زندگی معاصر از این نویسندگان به 
سمت متون آنها رفته اند و یا برای اندیشیدن از رهگذر ادبیات ؛ 
ادبیات نه به عنوان بازنمایی واقعیت که محملی برای تولید معنا 
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باز نمی  به جایی  قانون یک در است. دری که رو 
شود. در پس آن هیچ چیز نیست. نه محتوایی و نه هیچ معنایی. نه 
ورودی به آن ممکن است و نه خروج از آن. این کافکا بود که 
نشان داد قانون فرمی است که به هیچ محتوا و هیچ معنایی داللت 
مدتها  که  احتضار  در حال  مردی  به  پاسخ  در  دربان  کند.  نمی 
جلوی در قانون انتظار کشیده است، در را می بندد و می گوید: 
»این در فقط برای تو اینجا بود«. هیچ نیازی نیست که در را پشت 
سر بگذاریم، یا اگر بخواهیم این کار را بکنیم با پوچی معنای آن 
قانون  بتوان گفت سخن  ترتیب شاید  بدین  روبرو خواهیم شد. 
با قبول این پیام پوچ، بر پوچی امر واقع  اما مردمان  پوچ است، 

فائق می آیند.
آنچه کافکا نشان می دهد در واقع همین عدم وجود عمق، معنا، 
و محتوا در عملکرد قانون است. در واقع اگر بخواهیم یکی از 
اصطالحات بودریار را در این مورد اقتباس کنیم می توان گفت 
بر یک »ژرفای سطحی« است. در داستان  مبتنی  قانون  عملکرد 
کند،  می  مراقبت  آن  از  نگهبان  یک  که  دری  قانون«،  »جلوی 
مرزی نیست که ما را به درون برد، بل سطحی ست که اغوای 
مان می کند. این سطح اغواکننده ی قانون در سایر داستان های 
کافکا هم دیده می شود. در رمان »محاکمه«، در ابتدا به نظر می 
رسد جوزف کا در پیچ و تابهای قانون با فیگور »وکیل« درگیر 
است و اوست که بازنمودی از قانون است. این درست است. اما 
این عملکرد قانون با »سطح اغواگر«ی همبسته است که بدون آن 
از کارکردش تهی می شود: پرستار وکیل. او سطحی است که 
جوزف کا را به بازی در راهروهای قانون جذب و ترغیب می 
کند. اوست که جوزف کا را نه به درون می برد و نه در بیرون 
نگاه می دارد. سطحی که او را به عشقبازی در میان برگه های 
اینجا سطح  دادخواستها وسوسه می کند.  و  ها  دفاعیه  و  قانونی 
و  ها  دفاعیه  مضمون  و  معنا  به  نه  را  کا  جوزف  قانون،  اغواگر 
دادخواست ها بل به ژرفای سطحی آنها می برد. در رمان »قصر« 
نیز، وجه اغواگر قصر توسط فریدا نشان داده می شود. اگر فیگور 
وکیل در نقش مظهر قانون با یک سطح اغواگر )پرستار( همبسته 
است، فیگور ْکالم به عنوان مظهر قصر نیز با یک سطح اغواگر 

)فریدا( همبسته است.
جستجوی عمق و معنا، با نادیده گرفتن این سطح اغواگر، سعی 
می کند پدیدارشدن حقیقتی در پس نمودها را جایگزین اشتیاق 
قانون/میل ماهیت  با دوگانه ی  انحراف آنها کند. روانکاوی  به 
این رابطه را »ممنوعیت« قرار می دهد. بطوری که وجود میل در 
»ناخودآگاه«  قانون  است.  محال  »ممنوعیت«  وجود  بدون  انسان 
فقدان  و  ممنوعیت  اش  برسازنده  اصل  که  ناخودآگاهی  است. 
است. در واقع بر حسب ممنوعیت است که ما میل می ورزیم. 
با  کنید،  توجه  نامیدیم  قانون«  سطحی  »ژرفای  آنچه  به  اگر  اما 
این کالم بودریار موافق خواهید بود که: »آنچه بیش از هر چیز 
اغواگرِی  شدِن  اثبات  است،  زیانبار  روانکاوی  برای  دیگری 
ناخودآگاه است. ناخودآگاه با رویاهای خود و با مفهومش اغوا 
می  کند؛ و به محض آنکه نهاد )Id( سخن بگوید یا بخواهد که 

سخن بگوید، اغواگری اش را می آغازد« اگر قانون ناخودآگاه 
ارائه خواهیم  نیز  ادامه  به مثال هایی که آوردیم و در  بنا  است، 
داد، می توان مدعی بود که رابطه با قانون بیش از آنکه بر مبنای 
ممنوعیت و محدودیت برقرار باشد، اغواگری، جذب، و وسوسه 

را اصل اساسی خود می یابد.

حال به عنوان نمونه ای دیگر، به »موریس بالنشو« می پردازیم. 
نزد او نیز، قانون بیش از آنکه محدود کند، جذب و وسوسه می 
کند. او عالوه بر اشاره به وجه زنانه ی قانون، گامی فراتر نیز می 
گذارد و به جای تالش برای ورود به اعماق آن، به »بازی« در 

سطوح می پردازد. در »جنون روز« می خوانیم:    

حقیقت این است که از قانون خوشم می آمد. در این محیِط پر از 
مرد تنها عنصر زنانه بود. یک بار دستم را به زانویش زد: احساسی 
عجیب. به او اعالم کرده بودم: من مردی نیستم که به یک زانو 

بسنده کند. جوابش: زننده است! 

این هم یکی از بازی های قانون: تکه ای از فضا، بین باالی پنجره 
و سقف را به من نشان می داد: »شما آن جایید«. با قوت به آن 
ام به آن نگاه  با تمام قدرت  نقطه نگاه می کردم. »آن جایید؟« 
می کردم. »خوب؟« حس می کردم زخمها از نگاهم می جهد، 
بیناییم تبدیل به زخم میشد، سرم حفره ای، گاو نری شکم دریده 
ناگهان فریاد می زد: »آه، روز را می بینم. آه خدا«، و از این جور 
می  ام  به شدت خسته  بازی  این  که  می کردم  اعتراض  حرفها. 

کند، اما او حرص و ولع به افتخار من داشت.

بر  بل  ممنوعیت،  حسب  بر  نه  قانون،  با  رابطه  روز«،  »جنون  در 
قانون  بازی  این  در  بالنشو  برقرار می شود.  بازی  و  اغوا  حسب 
بازی هیپنوتیسم گونه )اغواگری  به یک  انکار نمی کند، بل  را 
لحظه  هر  معنا  با  ارتباط  آن  در  که  شود  می  وارد  ناخودآگاه( 
آنکه  مگر  شود  نمی  برقرار  قانون  با  اش  رابطه  و  شده  گسسته 
حقیقِت آن رابطه هر لحظه بشکند و با افسونی نیرومند درآمیزد. 
بدین ترتیب بالنشو معنا را از بن می افکند و سطح گسترده ای از 
نمودها و بازی را جایگزین آن می کند، به همین دلیل است که 

تاویل و جستجوی معنا در مورد آثار او کاربردی ندارد.  

جهان ابزورد، جهان »پایان حکم خداوند« است. جهانی که در آن 
بدن بدون هیچ نیازی به ارگانیسم کار می کند و امکان کارکرد 
یا معنابخشی را می سنجد.  بدن بدون هیچ اصل وحدت بخش 
آیا داستان مردی را شنیده اید که به سوراخ مقعدش آموخته بود 
 Naked Lunch حرف بزند؟ این داستان را در بخشی از فیلم
را میگوزید.  میرفت و کلمات  پائین  و  باال  می شنوید. شکمش 
و  شنید  هم  را  آن  میشد  که  صدایی  ایستا.  و  غلیظ،  حباب،  پر 
در آن  مرد  برای کارناوالی که  بود  ابداع خوبی  این  بوئید،  هم 
ایفای نقش میکرد. بعد از مدتی مقعد خودسرانه شروع می کند 
به حرف زدن. بدون هیچ هماهنگِی قبلی وارد عمل می شود و 
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به کاِر سم پاشی و دفع حشرات در منازل می پردازد. او متوجه 
او  ماده ی حشره کِش  از  تفریح  محِض  می شود که همسرش 
توسط  لی  ویلیام  وقتی  استفاده می کند.  نیز هست  زا  توهم  که 
َگرد  پرتوهای  خاطر  به  که  فهمد  می  شود،  می  دستگیر  پلیس 
حشرات دچار توهم شده است. متوجه می شود که در واقع یک 
مامور است که کنترل کننده اش )یعنی یک سوسک بزرگ( او 
را به کشتن همسرش می گمارد و به او می گوید که همسرت 
تو  و  است  اینترزون  شرکت  نام  به  مخوف  سازمان  یک  مامور 
باید او را بکشی. ویلیام لی حرف سوسک را جدی نمی گیرد 
و او را با ضربه ی کفش از میان برمی دارد. به خانه برمی گردد 
و می بیند که همسرش با یکی از دوستانش به نام هنک در حال 
عشقبازی است. و کمی بعدتر، در یک بازی که »ویلیام تِیل« نام 

دارد همسرش را اشتباهاً به ضرب گلوله به قتل می رساند. 
او که سهواً ماموریت اش را انجام داده است به سمت اینترزون 
ماموریت  مورد  در  گزارش  نوشتن  به  را  وقتش  و  گریزد؛  می 
اش می گذراند و این گزارش ها به یک کتاب تبدیل می شود. 
او که موجوداتی زنده هستند حین ماموریت  ماشین تحریرهای 
از ماشین  نووا، یکی  ابالغیه هایی را می رسانند. کالرک  او  به 
اغوا کردن  با  را ترغیب می کند که  او  تحریرهای جانورگونه، 
بن  دکتر  اوست،  مقتول  همسر  همزاد  گویی  که  فروست،  جان 
گفته  »کی  گوید  می  او  به  نیز  نووا  کالرک  کند.  پیدا  را  وی 
همسرت واقعا یک زن است. و اصاًل کی گفته که او واقعا یک 

انسان است؟« 

اتفاقی شیرین کاری و بذله گویی می کند.  البداهه و  بطور فی 
کند  می  درست  خمیده«  ماننِد  دندان  »چنگک  نوع  یک  مرد 
این  که  شود  می  شاکی  مقعد  اما  بخورد.  چیزی  بتواند  مقعد  تا 
چنگک ها دندانه های زننده ای دارند و کسی دوستشان نخواهد 
داشت. من هم می خواهم مثل هر دهان دیگری دلپذیر باشم و 
بوسیده شوم. خالصه مقعد شب و روز حرف میزند و مرد سرش 
فریاد می کشد که خفه شو. حتی گاهی شمع به آن می چسباند تا 
صدایش را ببُرد. اما مقعد در نهایت به او می گوید: این تویی که 
دسِت آخر خفه میشوی نه من. چون اینجا دیگر به تو احتیاجی 
نیست. من می توانم حرف بزنم و بخورم و برینم. دهاِن مرد درز 

گرفته می شود و تمام سرش فرومی پاشد . . . 
این ماجرا فقط اندامهایی را شرح نمی دهد که از سازمان رهایی 
اند. بل ارگانیسم را دشمن  یافته و چندپاره و بی سازمان گشته 
خود می داند و پس از منهدم ساختِن آن، لزوِم ایجاد سازمانی 
ثانویه را مطرح می کند. سازمانی گشوده از اندامها. چرا نتوان با 
مقعد بوسید، با چشم لمس کرد، و با دست حرف زد؟ آنهم وقتی 
حضور یک »من« که خود را به مثابه ارگانیسم می فهمد، دیگر 

ضرورت خاصی ندارد. 

بر  کروننبرگ  دیوید  کارگردانی  به   Naked Lunch فیلم 
اساس رمانی به همین نام نوشته ی ویلیام باروز ساخته شده است 
و در واقع برداشتی آزاد از آن است. این فیلم ماجرای نویسنده 
زندگی  برای گذران  تازگی  به  که  است  لی«  »ویلیام  نام  به  ای 

مقعِد ماشین تحریر باز و بسته می شود. دهاِن سوسک مقعدی است که هم حرف می زند و هم می خورد. »دیگری« در نوشتار ویلیام 
لی )که رفته رفته شکل گزارش را بخود می گیرد( یک انسان نیست. او یک هزارپا است. یک »چندگانگی«، که هرگز به »یک« 
تقلیل نمی یابد. )همانطور که یکی از ماشین تحریرهای حیوان گونه به او می گوید همسرت نوع خاصی از یک هزارپاست(. حتی 
چندگانگی حروف و چندگانگِی کلیدهای ماشین تحریر همان هزارپا، همان دیگری هستند. چندگانگِی مقعدهایی که هم حرف 

می زنند و هم می خورند و هم می رینند.  
این همان جهان ابزورد است. جهانی که در آن روابط نه بر اثر معنا، که بر اثر ژرفای سطحی جمالت و نمودها شکل می گیرند. 
برد،  به مدلول دیگر می  از مدلولی  را  لی  اغوا می کند. آنچه ویلیام  را  لی  نیست که ویلیام  الجثه  »معنای« سخن سوسِک عظیم 
جستجوی معنا نیست. بل اغوای نمودهاست که از سخنی معناباخته مایه گرفته اند )همسرت انسان نیست. او مامور شرکت اینترزون 
است و تو باید او را از میان برداری/ او یک هزارپاست(. اغوا هیچگاه به واسطه ی »معنا« صورت نمی گیرد. معنا می آید تا به نمودها 
پایانی دهد و آنها را بسوی یک حقیقت رهنمون سازد. اما آن سخن معناباخته که ویلیام لی را اغوا می کند و خواسته یا ناخواسته 
بسوی انجام ماموریت رهنمون اش می سازد، بخار معنایی است که از ژرفای سطحی نمودها سر برمی آورد. معنا تنها با افسون آسیب 
پذیر می شود. وجه زنانه ی قانون نزد کافکا و خصیصه ی اغواگرانه ی آن نزد بالنشو افسون را جایگزین تاویل می کند و ژرفای 

سطحی را به جای جستجوی معنایی در اعماق می نشاند. 
به رمان »حکم مرگ« بالنشو ـ این رمان زندگی ـ نظری بیافکنیم. »ژ« می خواهد در محدود شدن امر ممکن، جاودانه باشد. او با 
حرکت در حوزه ی جذبه و افسون، و با بی رحمی بازی ای رازآلود، زنده می ماند و مرگ را ناممکن نشان می دهد؛ به این خاطر 
که بیرون از دایره ی روانکاوی و معنا حرکت می کند. چراکه آنچه بر لذت و رازآلودگِی بازی مهر پایان خواهد زد، معنایی ست 
که به عمل خود می بخشیم. اما وقتی که فرد در بی تفاوتی نسبت به سویه های هستی، متفاوت است، وقتی او پوچ است، وقتی 
که پیش از تولد از دست داده است، قدرت او در کنایه و گریز از حضور نهفته است. همچون خود بالنشو که حضوری تاریک 
و گریزنده داشت. به راستی که ابزورد شیوه ای از زندگی است. زندگِی کسی که پیش از تولد کالهی سرش گذاشتند که اگر 
بخواهد بردارد، می میرد. و زندگی در سکوت می گذرد. در پرداختن به کالهی که تنها مستمسک من است. و مرگ در سکوت 
زوزه می کشد. همو می داند که این سکوت و این زیست گریزنده مستلزم پرداخت چیزی از وجود است که کمتر کسی قادر به 

پرداخت آن است.     
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 فصلی از کتاب آلبر کامو  و
فلسفه ی سياسی ابزورد

کمی غیرعادی به نظر میرسد که بحث درباره ی ابزورد با نیچه 
آغاز شود، اما یادآوری این نکته مفید است که یکی از عواملی 
ابزورد می  که باعث رزونانس اخالقی، فلسفی و سیاسی فلسفه 
شود، کارهای نیچه است. کسی که کامو از او به عنوان راهنما و 
»پدر معنوی« قدردانی می کند. نیچه هنوز به طور گسترده ای و 
شاید بیش از هر فیلسوف دیگری، بد فهمیده شده است، تخریب 
ارزشها که مورد تأیید و دفاع نیچه بود، به منظور ایجاد فضا برای 
خلق ارزشهای جدید و شاید غیرجذاب بوده است. حتی کامو به 
طور ضمنی اشاره می کند که بدون نگرش قدرتمند نفی آمیز 
نیچه، دعوت به تغییر  ارزشها و نقد او از ایده آل در قالب بررسی 
های موشکافانه ی روانی-تاریخچه ای، فلسفه ابزورد شاید هیچ 

وقت به وجود نمی آمد.
باید بیان کرد که دنیای نیچه به وضعیت ابزورد کامو تبدیل می 
می  نظر  به  آلیسم،  ایده  و  نیهیلیسم  حالت  دو  هر  در  فرد  شود. 
قرار  زوال  به  رو  و  خطرناک  توهم  وضعیت  یک  در  که  رسد 
نیچه   The Rebel پایه ی  بر  تماماً  را  اندیشه خود  دارد. کامو 
عنوان ظهور عصر جدید  به  نیچه  های  یافته  از  کامو  سازد.  می 
یاد می کند: »از لحظه ای که بشر باور می کند که دیگر خدایی 
با عمر جاودانه وجود ندارد، مسئولیت هر چیز زنده به عهده ی 
او گذاشته می شود، مسئولیت همه چیز، رنج متولد می شود، او 

محکوم به رنج کشیدن از زندگی است. این فقط و فقط اوست 
می  فرا  تبعید  زمان  کند، سپس  را کشف  نظم  و  قانون  باید  که 
رسد. جستجوی بی پایان برای توجیه، نوستالوژی بدون موطن، 
دردناک ترین و شکننده ترین پرسش که از خود می پرسد: کجا 

می توانم احساس کنم که در خانه ام؟«
بیگانگی اش،  بلدش،  نفی  دنیای جدید،  این  نیچه در  اضطراب 
مسئولیتش و دعوتش برای ساختن ارزش های جدید تقریباً در 
تمام کارهای کامو به چشم می خورد. کامو درمی یابد که نیچه 
»تبدیل به یک وضعیت غیرقابل دفاع توسط هم عصران«، »یک 
در  وحشتناک  لذتی  »با  که  است  شده  متناقض«  بسیار  وضعیت 
یک مسیر بن بست با قاعده ی مشخصی نیهیلیسم خود را به پیش 
می تازد«، امیدواری نیچه ، و نیز کامو، این است که با نیهیلیسم 

مواجه شوند، اما فقط برای فراتر از آن.
البته برای فراتر رفتن از نیهیلیسم، نیچه مجبور به احیاء جهان بینی 
تراژیک و کالسیک بود که رنگ و بوی آن در تفکر کامو نیز 
احساس می شود. صورت بندی نیچه از کنتراست بین دیونیزوس 
بنیادی در کل غیر متشابه  بین سرمستی و فردگرایی  و آپولون، 
می  تفسیر  کامو  ابزورد  از  ما  که  بنیادی  دوسوگرایی  فرمول  با 
کنیم نیست. ابزورد کامو زندگی را بی تناسب تصویر می کند، 
همانگونه که نیچه آن را به عنوان یک تجسم از ناهماهنگی قبول 
می کند. نه اخل اق و نه استتیک تراژیک در ادبیات و نمایشنامه 
 Philip مثال  عنوان  به  اند.  نبوده  دور  به  ابزورد  از  کامو  های 
Thody در مورد کالیگوال این طور بیان می کند: »یک آنونس 
از کشف ابزورد توسط او« ، »مردم می میرند و خوشبخت نیست 
گاه  که  هستند،  سیلنوس  فرزانگی  انعکاس  که  کلماتی   ، اند« 

همنشین دیونیزوس می شد.
از رنج کشیدن را  نیچه، فرار  در متنی تراژیک،  بدبینی فلسفی 
از طریق تجرد رد می کند. در زایش تراژدی نیچه بیان می کند 
که روح تراژیک واقعی، روح پسیمیزم، که شاید نخستین روح 
ابزورد ممکن باشد،  نشانه ای از رودروریی فرد با دنیایی است 
با دو قدم فاصله از او. و در مقابل از این نکته تعجب می کند که 
بیانگر  )اوپتیمیسم( شاید  بین شدن  برای خوش  فرد  مصالحه ی 
زوال نباشد. این خط فکری در کل غیر متشابه با روح ابزورد که 
در افسانه ی سیزیف به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد 
نیست. جایی که کامو یک بررسی در مورد ضرورت خودکشی 
انجام می دهد و برای ساختن ارزش های جدید دعوت می کند. 
این ایده که یک جو ابزورد می تواند آنقدر سالم باشد که فرد 
محدودیت  و  اش  قوانین  کند،  کشف  نو  از  را  خویشتن  بتواند 
روح  احیای  ی  واسطه  به  که  است  ای  ایده  بشناسد،  را  هایش 
تراژدی توسط نیچه الهام می شود. همانند کامو، نیچه با یک ساز 
و کار اخالقی ارضا نمی شود. بلکه یافته های نیچه چنین بیان می 
کند اگر آزادی یک قانون جاودانه و فناناپذیر باشد، فقدان قانون 
نباشد، پس چیزی  هیچ چیز حقیقت  اگر  است.  توجیه  قابل  نیز 
ممنوع نیست، اما همزمان چیزی هم مجاز نیست. باید ارزش ها و 
مقاصد دیگری وجود داشته باشند تا سیر عمل مان متفاوت باشد، 
ارزش های واال راهنمایی می شود،  به وسیله ی  اگر سرنوشت 
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اگر این بخت و اقبال است که حکمرانی می کند، پس زندگی چیزی جز قدم زدن در تاریکی 
و کورانه آزاد بودن  نیست. این وضعیت متناقض، آزادی و بیهودگی جهان بدون ارزش ها،  
رویکرد نیچه را به سمت وضوح، ضرورت و تأکید پیش می برد. برای این سوال که» شخص 
چگونه می تواند آزادانه و بدون قانون زندگی کند؟« کامو چنین بیان می کند که »حداقل نیچه 
از این کار شانه خالی نکرد«. پاسخ مؤکد نیچه چنین است: »داموکلس هیچ وقت نتوانست بهتر 
از زمانی برقصد که زیر شمشیر میرقصد. ما باید چیزهای غیرقابل قبول را قبول کنیم.« ، و کامو 
بیان می کند که»از لحظه ای که قبول می کنیم که جهان هیچ پایانی را دنبال نمی کند، نیچه 
پیشنهاد می کند که معصومیت آن را قبول کنیم، پیشنهاد می کند که هیچ داوری را درباره ی 
آن قبول نکنیم، چون نمی تواند در هیچ سمت و سویی مورد قضاوت قرار گیرد، و در نتیجه 
تمامی داوری ها که بر اساس ارزش هاست با یک پذیرش مطلق جایگزین می شود، به واسطه 

ی یک تبعیت کامل و متعال از جهان!«
این بحث ریشه ی مهم ترین تفاوت بین کامو و نیچه است. کامو می گوید : »این رضایت تمام 
و کمال، این سرشار بودن از روح، تأکید بی قید و شرط بر نقص انسان و رنج اوست، تأکید 
بر شر و کشتار است، به تمامی مشکلی است که با هستی ما بیگانه است.«  طالع بینی نیچه که 
با »بازشناسی مرگ« آغاز می شود در نهایت به »خداانگاری سرنوشت« و »تبعیت مطلق فرد از 
اجتناب ناپذیر« منجر می شود. عدم پذیرش داوری و ایده آلیسم از سوی نیچه، به »تمجید از 
شر« ختم می شود. بنابراین کامو نیچه را در وضعیتی می یابد که هم دست جرم، قتل و ظلم 
است. البته کامو به خوبی آگاه است که سوءاستفاده از آرای نیچه توسط نازیسم در تضاد با 
مفهوم و پیام کارهای اوست، با این حال  کامو اشاره می کند که کارهای نیچه بذر توجیه 
منطقی شر را در بطن دارد. کامو ادعا می کند که مسیری که نیچه از »یاغی گری تا پیامبری«، 
یا از »نفی امر ایده آل به سکوالریزه کردن آن« طی می کند، یک »مسئولیت غیرارادی« برای 

ایدئولوژی ابرانسان و استیال به نیچه می دهد.
اگرچه نیچه ممکن است با اصرار بسیار مبنی بر لزوم پذیرش رنج به فیلسوفان ابزورد حمله 
کند، یا به خاطر تمایل به قربانی شدن اکثریت برای اقلیت ممتاز با آنها به مخالفت برخیزد، اما 
به نظر می رسد کامو، خود، رنج را به عنوان یک حقیقت تأسف آور قبول می کند، جهت 
گیری اساسی دنیا را به مثابه یک روح تراژیک فرض می کند و برای نیچه در گسترش فلسفه 
و روانشناسی ابزورد نقش بی بدیل قائل است. و او را می بخشد. در حالی که بیشترین نقش 
نیچه در فلسفه ابزورد اصرارش بر این امر غیرممکن است که : »ما غیرقابل قبول را قبول می 

کنیم و از آنچه غیرقابل دفاع است دست نمی کشیم«.
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-» ما هميشه چيزي را پيدا مي كنيم كه برساند هنوز زنده ايم،              
مگه نه دي دي؟«

-»بله بله ما جادوگريم.....« ) از نمايشنامه ي در انتظار گودو(

)نگاهي به نمایشنامه ي رادیویي »همه ي افتادگان« نوشته ي ساموئل بکت(

بکت جادوگری ست که شخصیت هایش را با نیروی سحر زنده نگه می دارد. 
علم  رهگشاست.  بحث  این  برای  دانایی  و  جادوگری  بین  تقابل  دریافتن 
جادوگر  می کند.  خیانت  آگاهی  و  دانایی  جهان  به  اصل  در  جادوگری 
همیشه خودش را در سطوح به نمایش می گذارد. ما در مقابل عمل جادوگر 
فقط هیجان زده می شویم. ما نمی پرسیم از چه راهی او اینکار را کرد، بل 
دهان را به حیرت باز می کنیم و می گوئیم: »چه کار بزرگی کرد«. این عمل 
جادوگر است که ما را شیفته می کند نه علم او. راز لذت بردن ما از جادو 
دست نیافتنی است چرا که معنا در آن غیر قابل شناسایی است. یونانیان تخنه 
را به دو معنای فن و هنر بکار می گرفتند. جادوگری فن نیست، خلق است. 
هنر ِ مخفی نگه داشتِن یک راز. رازی که دلیل زنده بودن امثال والدیمیر 
و استراگون در آن نهفته است. جادوگری یک علم درون ماندگار است. 
هیچ ارجاعی به بیرون از خودش ندارد. مدلولی ست فاقد دال مشخص. آنجا 
که راز زنده بودن شخصیتهای بکت در جادوگر بودن آنها مطرح می شود 
ما درمی یابیم که جهان بکت جهان رمز آلود است. جهان هزار الیه ای که 
تالش برای کشف آن، تالشی بیهوده است. اما اینجا ما با یک هنر نام ناپذیر 
و غیر آوایی ِ بنیامینی مواجه نیستیم که می گفت: »زبان هنر فقط در ژرف 
ترین نسبت اش با آئین نشانه ها شناخته می شود«. ژرفایی در کار نیست بل 
ابژه های فاقد دال است که به صورت سیال در الیه ها  تماماً روی هم چینی 
قرار گرفته اند. هنر بکت معنا باخته است. یک معناباختگی پوشیده در لباس 
ما  از  را  باطنی اش  معانی  او فرصت دریافتن  اغواگری  زنی بزک شده که 
انتظار  »در  سدومی   جامعه ی  که  زیبارویی  پسربچه ی  هیات  در  می گیرد. 
گودو« را از نبود معنا مطمئن می کند. او می گوید: گودو فردا خواهد آمد...

نشانه های پخش شده و سیال در سطوح، همیشه استعاره را از متن می زدایند. 
هیچ معنای منفعلی در متن های بکت نیست که بخواهیم آن را بیرون بکشیم: 
منفعل که مضمحل  نه  متون  این  در  معنا  نمی شود کرد دی دی«!.  »کاری 
شده است. سئوالی که اینجا پیش می آید این است که با این نگاه چه چیزی 

می توان در مورد همه ی افتادگان نوشت؟
 دلوز در کتاب اش در مورد کافکا راه متفاوتی را بر می گزیند. دلوز در 
مورد کافکا از دو فرم ِ محتوا و  بیان استفاده می کند. با این توضیح که، نه 
محتوا با مدلول یکی است و نه بیان با دال. همه ی افتادگان نیز مثل بقیه ی 
جانشین  را  نمادین  نظم  که  است  ازلی  استعاره ی  آن  فاقد  بکت  کارهای 

ژوئیسانس می کند. 
باید  را  است  معناباخته  یا  نمی کند  اشاره  دالی  هیچ  به  که  ابژه ای  بنابراین 
و  دال  به جای  دلوز  از  تبعیت  به  اینجا  تعریف کرد. من  قالب دیگری  در 
مدلول به دو فرم ِ محتوا و بیان اشاره خواهم کرد.. دلوز فرم محتوا و بیان 
را در کارهای کافکا تفسیر معنایی نمی کند. بلکه به جای هر کدام از آنها 
تصویری را جایگزین می کند که ما مکررا در داستانهای کافکا با آنها مواجه 
می شویم. او »کله ی خم شده « را به عنوان فرم محتوا و »پرتره – عکس« را 
به عنوان فرم بیان در ادبیات کافکا مطرح می کند. کاری که دلوز با کافکا 
می کند معنا دهی به آن نیست بلکه بیشتر تاکید بر روی تصاویری است که 
خود ِ کافکا آنها را خلق کرده است. اینجا نقد، هنر را تفسیر نمی کند. و از 
آن طرف هنر نیز در راستای میل دیگری)دستگاه نقادانه( عمل نمی کند. این 

دو در کنار هم می ایستند بطوریکه مکالمه ی آنها در سطح اتفاق می افتد. 

برای  نقد  در آغاز گفتیم که هنر بکت هنر آرایش شده است. و مقوله ی 
دریافتن ژرفاهای متن، توان از میان برداشتن این سطوح چندالیه را ندارد. 
را  ادبیات  است  قرار  که  می کند  عمل  آرایش  ابزار  همچون  نقد  اینجا 
اغواگرتر -و گاه حتی مبهم تر- نمایش دهد. اگر ما همان اغواگری ادبیات 
بکت را مورد نظر قرار دهیم، در این صورت مجاز نیستیم با تفاسیر خودمان 
یک فرم مسلط و مردانه بیان به آن بیفزائیم. چه خوب می گوید ایریگاری 
که :«زن از لمس شدن بیشتر لذت می برد تا از نگاه«. این مقاله در حقیقت 

لمس زنانگی بکت است نه نگاه معنایی به آن. 

بنابراین در این متن من تنها بر روی تصاویر ارائه شده از سوی بکت تاکید 
خواهم کرد. این نقد شما را در بهتر خواندن همه ی افتادگان یاری نخواهد 
کرد بلکه تمام تالشم این است که با تاکید کردن)آرایش کردن( بر روی 
تصاویر و لمس کردنشان آنها را در ذهن شما تثبیت کنم. همه می دانیم که 
برای هنر معناباخته، معنادهی کار بیهوده ایست. دلوز کوششهای داللتگری 
را برای تفسیر کردن ادبیات نفی می کند چراکه ادبیات را کاری می داند که 
دستخوش تجربه گرایی است. و سهم ما اینجا فقط قرار گرفتن در جریان 
فرایندی است که به خود نوشتار منتهی می شود. این کار بیشتر آزمایشگری 

است تا تاویل. 

پس با چنین نگاه مشابهی من دو فرم ِ محتوا و بیان را در نمایشنامه ی همه ی 
فرم  عنوان  نحس«)به  »دهان  و  محتوا(  فرم  عنوان  اخته«)به  »بدن  افتادگان، 

بیان( معرفی می کنم. فرم هایی که مکررا در این نمایشنامه رخ می نمایند.

 حال باید این دو فرم را به صورت جداگانه شرح داد:
که تک تک  می کند  ترسیم  ما  برای  را  بدن  از  فرمی  اخته«  محتوای»بدن 
شخصیتهای همه ی افتادگان با این فرم قالب ریزی شده اند. به عنوان مثال: 
بر  سوار  کریستی  است،  یائسه  تایلر  آقای  دختر  است،  یائسه  رونی  خانم 
عاجز  و  کور  ِرونی  شوهر  می شود،  حاضر  صحنه  در  اخته(  )حیوان  قاطر 
ما  نمایشنامه  از  دیگر  جایی  در  اخته(،  بدن  یک  از  کامل  است)تصویری 
می بینیم که آقای اسالکوم با ماشین اش مرغی را زیر می گیرد ) کشتن یک 
بدن و اخته کردنش(، و دوباره اینکه، »فلش هری« اسب برنده ی مسابقات 
این تصاویر در کنار هم  اخته( است. همه ی  یابو)حیوان  اسب دوانی یک 

باعث می شود که ما همه ی افتادگان را همه ی اخته گان بنامیم. 
بکت این محتوا، این»بدنهای اخته«، را برای دستیابی به فرم بیان اش طراحی 
می کند. در اکثر کارهای بکت ما با شخصیتهایی متناقضی روبرو می شویم 
مشترک  عامل  مثال  آمده اند.  هم  گرد  اشتراکی  نقطه ی  با کوچکترین  که 
والدیمیر و استراگون در »نارضایتی از وضع موجود« است. عاملی که هیچ 
کامل  به صورت  را  دوشخصیت  این  تا  نمی کند  پیدا  را  این  قدرت  وقت 
بر هم دیگر منطبق کند. ما در سراسر  نمایشنامه ی در انتظار گودو شاهد 
تناقض اساسی بین دو شخصیت هستیم. و اتفاقا همین تناقض است که باعث 
تکثیر گفتار می شود. والدیمیر و استراگون حتی یک ثانیه هم نمی توانند 
از  نه  آنها  باعث می شود که گفتار  عامل  این  و  را تحمل کنند.  همدیگر 
»وحدت در کثرتشان« بلکه دقیقا از »کثرت در کثرتشان« ناشی شود. و این 
کثرت در موضوعات گفتار است که معنا را از کار می زداید. شخصیتهای 
بکت یکی نمی شوند بلکه در کنار همدیگر می زیند و مکالماتشان از هستی 
اجتماعی آنها نشات می گیرد. در همه ی افتادگان نیز همین اتفاق می افتد. 

همه شخصیتها از هم بیزارند. و این بیزاری فرم بیان آنها را شکل می دهد.
 به عنوان مثال، در جایی از این نمایشنامه آقای تایلر پیر به خانم رونی می 

گوید:
 کاشکی از پهلوی شما رد شده بودم و این دهن نحسمو وا نمی کردم.
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کل  نحس«.  »دهان  گیرد:  می  شکل  نظرمان  مورد  بیان  فرم  همان  اینجا   
به  دهی  معنا  آیا  می شوند.  ادا  نحس  دهانهای  از  نمایشنامه  این  مکالمات 
نیست؟ مکالمه ای که حاصل گشوده  کلماِت یک دهان نحس کار عبثی 
شدن اتفاقی یک دهان نحس است، از معنا فراتر رفته و به یک مکالمه ی 
آوایی بدل می شود. مکالمه ای که فقط می شنویم و هیچ معنایی از آن بیرون 
نمی آید. آیا این بهترین نوع مکالمه نیست؟ مکالمه ی اخته از نظر معنایی. 
شود  می  یکی  محتوا(  )فرم  اخته«  »بدن  با  بیان(  )فرم  نحس«  »دهان  اینجا 
انسداد  بسته حاصل  از آب در می آید. دهان  و کار بکت کامال یکدست 
میل به گفتار معنایی و گشوده شدن برای گفتار آوایی است. اینجا »دهان 
کند.  می  عمل  رهایی  به  میل  راستای  در  مقعد«  »سوراخ  همچون  نحس« 
واقع  امر  در  و  کرده  جدا  نمادین  امر  ساحت  از  را  او  بکت  باختگی  معنا 
پرتاب می کند. بکت از سترونی خویش سود می جوید. اختگی او قبول نام 
نکته ی ظریفی در کارهای  به سخره کشیدن آن است.  بلکه  نیست  پدری 
بکت نهفته است. جهان بکت از یک نظم نمادین پیروی می کند ولی همیشه 
شخصیتهای  که  صورت  این  به  می کند.  عمل  عکس  صورت  به  آخر  در 
در  نمایشنامه ی  در  گودو  )مثل  دیگری  کل  یک  دنبال  به  آغاز  در  بکت 
انتظار گودو( یا یک مطلوب گمشده هستند)مثل بچه ای که در قطار ِهمه ی 
افتادگان است( ولی دست آخر متوجه می شویم که گودو نخواهد آمد و 
یا بچه از همان آغاز نمایشنامه خودش را از قطار به بیرون پرت کرده است. 
معناباختگی بکت)بخصوص در این نمایشنامه رادیویی( در قالب یک گفتار 
آوایی در می آید که مخل نظم نمادین است. و این باعث می شود که کار 
او معناگریز، تفسیر ناپذیر، غیرقابل شناسایی و جادوگرانه از آب در بیاید. 

به  را  ما  که  می زند  کاری  به  دست  جاهایی  بکت  اینکه  دیگر  نکته ی 
به  شبیه  را  الکی  منولوگ  که  آنجایی  مثال  می کند.  وسوسه  تاویل گری 
روایات انجیل می نویسد یا در نمایشنامه ی در انتظار گودو مستقیما به روایت 
صلیب کشیده شدن دو دزد در کنار مسیح اشاره می کند یا آنجایی که به 
نجات یک ولگرد از غرق شدن توسط مسیح اشاره می کند یا مثال در همه ی 
بر قاطر  الهیات می پرسد: »چرا حضرت سوار  از علم  افتادگان خانم رونی 
به بیت المقدس رفته است«؟ اما همه ی این مکالمات از حد یک گفتگوی 
به  می کنند.  عمل  بیان  فرم  همان  راستای  در  اینها  نمی روند.  فراتر  روزانه 
به هجو کشیده  راه  این  از  و  فراموش شده  معنا گریز می زنند، ولی سریعا 
گریز  حقیقت  در  بکت  دادن  ارجاع  عمل  این  که  دریابیم  باید  می شوند. 
در  معناباختگی  اشاعه ی  بلکه  نیست  مکالمات  به  معنادهی  و  معنا  به  زدن 
تمامی مکالمات روزانه است. خانم رونی و سایر شخصیتها در اصل هیچ 
به خاطر  یا در  سئوالی را به صورت جدی نمی پرسند. اکثر این شخصیتها 
داشتن پاسخ سئواالتشان فراموشکارند یا پاسخشان را قبل از سئوال کردن 
دریافت کرده اند. برای مثال خانم رونی همیشه به کپل اسبها خیره می شده 
است و به خاطر این قضیه به روانپزشک مراجعه می کند. اما در عین حال او 
روانپزشکان را متخصص کسانی می داند »که یک خورده قاطی کرده اند« 
و بیزاری خودش را از آنها اعالم می کند. پس در حقیقت او هیچ پاسخی را 
نمی خواهد از زبان روانپزشک بشنود. بل تنها فرمی از یک سئوال بی معنی 
است که برای اشاعه ی معناباختگی از جانب »دهان نحس« او طرح می شود.. 

کارهای بکت مازاد امر نمادینه بر امر واقع است. امر واقع )نارضایتی از اخته 
بودن( امر نمادینی را شکل می دهد) به انتظار قطار حامل بچه نشستن( که 
از آن عاری است)بچه در قطار نیست(. پس در اینصورت باید بگویم کار 
بکت حاصل یک »تاخیر« است. تاخیر معنا، تاخیر گودو، تاخیر قطارو... هیچ 
پایانی برای این تاخیر مقدور نیست. اینجا ناجی، فرجام نیست. ناجی همیشه 
یک روز دیرتر خواهد رسید. برای خواندن این متون باید محتوای آن را 
پذیرفت و به قالب آن فرو رفت تا بتوان فرم بیان شخصیتها را یاد گرفت و 
با آنها به مکالمه نشست. مثال برای خواندن در انتظار گودو باید ولگردی 
و  استرگون  تواند  ولگرد می  تنها یک آدم  ولگردها.  باشیم همچون سایر 

باید  افتادگان  همه ی  مورد  در  نوشتن  برای  بنشاند.  گفتگو  به  را  والدیمیر 
با دهانهای نحس. دهان نحس من  باشیم همچون همه ی اخته گان  اخته ای 
هیچ چیزی را در بکت شرح نمی دهد. مخاطب ولگرد و خانه بدوش ِ بکت 
وقتی کار او را می خواند در دلش می گوید: کاشکی از پهلوی بکت رد می 
شدم و این دهان نحسمو باز نمی کردم.  نوشته ی یک دهان نحس در مورد 
همه ی افتادگان معنا تولید نمی کند بلکه فقط باز می شود، مکالمه می کند، 

تخلیه می شود؛ استعاره ی سیفون. 

هستی  پردازی  متن شخصیت  این  که  بگوید  اگزیستانسیالیست  شاید یک 
شناسانه را از کار بکت می رباید. و به این کار ایراد بگیرد چونکه روانشناسی 
زباله  سطل  در  را  خودخوهانه  اگوئیسم  یا  گرایی  شخص  فرد،  اصالت 
می ریزد. این حرفها، دهاِن نحس مرا برای گفتن این نکته می گشاید که هیچ 
نقد هستی شناسانه ای قادر به فاش کردن راز جادوگران نیست. شخصیتهای 
بکت نه به خاطر زمان هستی شان بلکه در مکان هستی شان وارد گفتار می 
شوند؛ در هستی اجتماعی شان. تنها راهِ فهم کار بکت، عمل زندگی کردن 

است نه دانستن علم زندگی کردن. 

به چرند  را محکوم  ما  معنایی  تفسیر گر  یا یک  پدیدار شناس  شاید یک 
بی خانمانی  اصلی  مسئله ی  می گویند:  ما  به  گادامر  و  هایدگر  کند.  گویی 
در  گزیدن«  »سکنی  در  یا  »مراقبت«  در  را  حل  راه  هایدگر  است.  مدرن 
الیه های متن می بیند. و گادامر در مقابل این جهانی که همه چیز بر اساس 
شتاب است، »صبر کردن« بر روی اثر هنری را پیشنهاد می کند. »صبر« برای 
او گونه ای »تامل« در اثر هنری است. برهه ای از زمان که زمان متوقف می 
و   « »صبر  می گوئیم.  با جهان سخن  متن  از طریق  فاصله  این  از  ما  و  شود 
»مراقبت« راه بازخوانی اثر هنری است. اما کاری که یک مخاطب ولگرد 
است.  فرایند  در  شرکت  است.  خوانی«  »همزمان  بدهد:  انجام  باید  بکت 
گریز از تمام الیه های معنایی است. با شتاب دویدن روی سطوح متن است. 
نشئگی در شتاب زمان است. نفس نفس زدن بخاطر دویدن در جاده های 

انحرافی است....

چیز  همه  اینجا  کنیم.  زایل  آن  به  دادن  معنا  با  را  بکت  آوایی  نباید کالم 
ارزش اجتماعی و جمعی پیدا می کند. باید در مقابل این متون واکنش نشان 
دهیم. همانطور که در مقابل کار جادوگر هیجان زده می شویم. ما کاری 
نداریم که از چه راهی این متون شکل گرفته اند. ما فقط می گوئیم: متون 
به جز  به چیزی  را  ما  و  دارند  اغواگری  بکت یک شاهکارند چون ظاهر 
خودشان ارجاع نمی دهند. دلوز در مورد کتابهای بکت)همچون آثار نیچه 

و کافکا( به عنوان یک ضد فرهنگ می گوید:
های  خنده  دال،  نه  و  خنده  خواند.  خنده  بدون  توان  نمی  را  کتابها  »این 
روان گسیخته و یا شادمانی انقالبی و این چیزی است که به جای اضطراب 
خودبینی حقیرمان و یا وحشت از گناهکاریمان، از کتابهای بزرگ بر می 

خیزد«.

جمعیت  بکت،  می کند.  درست  جمعی  و  انقالبی  بیماران  ما  از  بکت 
عوض،  در  اند.  ضدفرهنگ  اصل  در  که  می دهد  ترتیب  را  سوسیوپاتی 
شخصیتهای  از  هرکدام  توتالیتاریستی،  ماشین  همچون  معنایی  تفسیرگران 
جمعی بکت را تبدیل به مهره هایی از یک جمعیت تنها می سازند و از این 
طریق به کنترل و نظارتشان می نشینند. سیستم توتالیتاریستی به تعداد هر یک 
از این مهره های تنها، بالینهای تک افتاده ای را در زندان ها و تیمارستان ها 
طراحی کرده و این مکانها را به عنوان حیطه ی عمومی معرفی می کند. اما 
مکان در کارهای بکت شناسایی نمی شوند. صحنه ها در مکانهای گنگ و 
مبهم اتفاق می افتد. مکانهایی که از تیررس سیستم های معناگرا گریخته اند. 
مخصوصا نمایشنامه ی »همه ی افتادگان« که به صورت رادیوی نوشته شده 
است. ما مجبوریم تنها به صداها، همهمه ها، نفس نفس زدنها و مکالمات 

دهانهای نحس گوش فرا دهیم. مکالماتی که در »حیطه ی عمومی« شان شکل می گیرد و خود را به عنوان »گفتار بهینه« آشکار می کنند. 

اکنون وقت آن است که حیطه ی عمومی خود را بیرون از فرهنگ توتالیتاریستی تعریف کنیم. ما نیازمند گفتار بهینه ایم نه جمعیت تنها. کثرت خوانش 
بکت دلیل بر از بین رفتن نظام توتالیتاریستی نیست. اکنون ما بیشتر از خوانش به زایش نیازمندیم. زایش در پیچ های منحرف فرهنگ. زایش، جایی است 
که انکار وجود دارد. انکار ِ معنا، انکار ِ خوانش ها، انکار ِ فرهنگ مسلط. وقتی از رادیو صدای همهمه های شخصیتهای همه ی افتادگان بلند می شود ما هم 
شروع به مکالمه می کنیم. مکالمه ای که همه ی معناها را انکار می کند. مکالمه ی که در آن میل به ناخودآگاه منتقل نمی شود. اینجا هیچ چیزی سرکوب 
نمی شود. استعاره نادیده گرفته می شود. مکالمه ی ما در بدنهایمان رخ می دهد. در نفس نفس زدنهایمان در شتاب و گریز از جاده های معنا. باید این بستر 
میل را گسترش داد. باید دهانهای نحسمان را برای این گفته باز کنیم که ما بیماران انقالبی ای هستیم که حیطه ی عمومی خود را گسترش خواهیم داد. و 
آنان هیچ وقت نخواهند فهمید که ما اینکار را از چه راهی انجام می دهیم. مثل کار جادوگر که آنها هیچ وقت نفهمیدند که او از چه راهی کارش را انجام 

می دهد. فقط این را می دانند که او کار بزرگی می کند. ما نیز جادوگریم. و این است دلیل زنده ماندنمان.

-  » بله بله، ما جادوگریم گو گو!«
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معناباختگی در نسبت با موسیقی و مرگ و نشانه های بی اعتبار 

معناباختگی ارتباطی مستقیم با از کار افتادن نشانه ها دارد. نشانه ها می توانند 
واجد معنایی از پیش قرارداد شده باشند یا نباشند. مثال قطعه ای موسیقایی 
از ابتدا حامل معنا باختگی است. نظام نشانه ها به چیزی داللت نمی کنند. 
هیچ رابطه ی قراردادی ای مابین دال )قطعه ی موسیقی( و مدلول)؟( وجود 
ندارد. به عبارتی نشانه ی ما به معنای سندرسی آن یک مورد تاویلی است. 
اما آیا »معنا باختگی« در خودش داللت بر معناداری پیشینی را ندارد؟ معنا 
در معنا باختگی به شکلی پنهان خود را می نمایاند. مثل واژه ی نیستی که در 
بطن خود چون به »چیزی« اطالق شود در خود  پیشاپیش هستی را پیش می 
کشد. زمانی که می گوییم »این چیز نیست.« درواقع از هستی آن به شکلی 
پیشینی سخن گفته ایم. معنا باختگی به این ترتیب پیشاپیش معنا را مدنظر 
قرار می دهد. از پتانسیلی از دست رفته سخن می گوید در عین اینکه نفی 

چیز به معنای اثبات وجود آن چیز خواهد بود. 
1

معنا باختگی در نسبت با هنر موسیقی
 مسئله ی معنا و نسبت آن با موسیقی )به عنوان بحث برانگیزترین یا یکی 
از بحث برانگیزترین هنرها( در نگاه اول شاید ساده به نظر می آید. اما این 
بر اساس قراردادها نسبتی  این معنا نیست که نظام نشانه های موسیقایی  به 
با معنا ندارند و در نتیجه موسیقی بی معنا یا معنا باخته است. معنا باختگی 
در موسیقی مولد معنایی دیگر یا به عبارت دیگر بازتعریف معنایی خواهد 
بود. معنا در موسیقی به راحتی با ردیف کردن واژه ها و خواست یک بیان 
در  معنا  لکان،  اصطالحات  از  برگرفته  بیانی  به  شود.  نمی  میسر  سرراست 
موسیقی تن به نمادین شدن نمی دهد و درواقع در حوزه ی امر واقعی قرار 
می گیرد. درواقع چیزی که تن به نمادین شدن می دهد معناباخته می گردد. 
این به نوعی معنای معناباختگی در نسبت با امرواقعی است. درواقع »مرگ« 
چیز و نمادینه شدن آن، آن را می کشد. »نام مرگ است.« دریدا ناظر بر 

همین شکل از معنا باختگی است. 
از طرف دیگر نسبت سوژه و ابژه در مورد اثر هنری عکس می شود. اثر 
هنری مبدل به سوژه و ما از مرتبه ی سوژه به مرتبه ی یک ابژه فروکاسته 
می شویم. ما معناباخته می شویم. در مواجه با معنای اثر هنری مبدل به ابژه 
می شویم. ما در مرکز این تنش از خود واکنش نشان می دهیم. جایی که با 
اثر یکی می شویم. جایی که امر واقعی حاکم بالمنازع و مسلط بر ما خواهد 
بود. جایی که نمادها دست از نمادینه شدن کشیده اند و دیگر با نامها سر و 
کار نداریم. می بینیم بدون اینکه بدانیم که می بینیم. می شنویم بدون اینکه 
واقعی  امر  مثابه ی چیز خودنمایی می کند.  به  بدانیم که می شنویم. چیز 

لکانی بیش از پیش خود را نشان می دهد. 

2
معنا باختگی در نسبت با قراردادهای بی اعتبار: 

با مدنظر قرار دادن تقسیم بندی سه گانه ی نشانه شناسان ) شمایلی، نمایه 
ای و نمادین( ، می توان شکل دیگری از فرآیند نمادین شدن را در نسبت با 
معنا باختگی بررسی کرد. عبادت یک عارف برای یکی شدن او با حقیقت 
مصداق یک نشانه ی شمایلی است. در واقع عارف می خواهد با محبوبش 
یک شکل شود و این شکل را در نسبت با انجام اعمال نیک اخالقی می 
بیند. اما زاهد عمل نیک را به مثابه ی »علت« بهشت و پاداش در نظر می 
گیرد. در این حالت می توان اخالق را به عنوان یک ضابطه یا یک علت در 
نظر گرفت. »علت«ی که اصل اساسی نشانه ی نمایه ای است. اما شاخصه 
ی بی ارزشی اخالقی همین معناباختگی یا نمادین شدن نسبت میان عمل با 
خواست است. اگر در شکل اول ، عمل خواست یکی شدن با حق را پاسخ 
می گفت یا در شکل بعدی خواست بهشت مبنای عملکرد زاهد بود اما در 
عملکرد  و مالک  مبنا   ، معنا  از  فارغ  قراردادی  واکنش  نوعی  شکل سوم 
شخص قرار می گیرد. کمکی که به فقیری می شود نه از برای یکی شدن 

تعیین شده  از پیش  قرارداد  اثر یک  بر  برای بهشت، که صرفا  نه  با حق و 
صورت می گیرد: »باید چیزی کف دست دراز شده گذاشت.« »باید جواب 
سالم را داد زیرا جواب ندادن منافی آداب معاشرت به حساب می آید«. 
چیزی که مولد یک واکنش مکانیکی از پیش تعیین شده می گردد. چیزی 
آمده  پدید  شده  نمادین  اخالقی  راهنما.  قرمز  چراغ  برابر  در  توقف  شبیه 
قراردادی شده  اخالق  این  قرارداد سپرده.  به  را  معنا جای خود  که عنصر 
است.حقیقت  اطراف  های  پدیده  به  نسبت  گرایانه  نسبی  نگاه  از  برخاسته 

واحد در چنبره ی این قراردادی شدن اخالق رنگ میبازد.
3

معنا باختگی در نسبت با مرگ
و  تجربه  برای  جایی  مرگ  چون  شویم.  می  باخته«  »معنا  میریم  می  وقتی 
ازاین است که جایی  ناشی  از مرگ  برای معنا نمی گذارد. ترس  فرصتی 
حتی برای تصور هم باقی نمی گذارد. درواقع امر واقعی به قدری در عنصر 
مرگ نقش ایفا می کند که عالوه بر پوشش تجربه و به تبع آن امر نمادین 
جایی برای تصور و امر خیالی لکانی نیز باقی نمی گذارد. مرگ تجربه ای 
است که معنا را در خود به شکل یک محتوای نانمادین بیان می کند. مرگ 
حتی نیستی نیست که چیزی از هستی را پیشاپیش در خود داشته باشد. مرگ 

یک محتوای ذاتاً »واقعی« است.  
   

 



48


